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 Pani 

 Elżbieta Witek 

 Marszałek Sejmu 

 Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Szanowna Pani Marszałek, 

na podstawie art. 118 ust. 1 i art. 123 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej przedstawiam Sejmowi projekt ustawy 

 - o rekompensacie dla podmiotów świadczących 

usługi albo prowadzących działalność 

gospodarczą w związku z wprowadzeniem 

stanu wyjątkowego na obszarze części 

województwa podlaskiego oraz części 

województwa lubelskiego w 2021 r. 

Rada Ministrów uznała ww. projekt za pilny, ponieważ ma on na celu 

stworzenie podstaw do przyznania rekompensaty podmiotom świadczącym usługi albo 

prowadzącym działalność gospodarczą na terenach objętych ograniczeniami w związku 

z wprowadzeniem stanu wyjątkowego. 

Do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych 

został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 

 Z poważaniem 

 Mateusz Morawiecki 

 /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

 
 

                Tłoczono z polecenia  Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 



projekt  

U S T AWA  

z dnia  

o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność 

gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części 

województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. 

Art. 1. 1. Przedsiębiorcy oraz rolnicy świadczący usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek 

i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) oraz przedsiębiorcy prowadzący 

działalność gospodarczą w zakresie gastronomii, na obszarze obejmującym obręby 

ewidencyjne wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu 

wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa 

lubelskiego (Dz. U. poz. 1612), którzy prowadzili działalność w czasie stanu wyjątkowego 

wprowadzonego tym rozporządzeniem, zwani dalej „wnioskodawcami”, za okres 

obowiązywania stanu wyjątkowego mogą otrzymać rekompensatę z budżetu państwa, zwaną 

dalej „rekompensatą”. 

2. Rekompensata, o której mowa w ust. 1, przysługuje także przedsiębiorcom 

prowadzącym działalność organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie 

powiązanych usług turystycznych w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach 

turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2139), a także 

przedsiębiorcom prowadzącym działalność pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego 

w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów 

wycieczek i przewodników turystycznych, którzy realizują usługi na obszarze obejmującym 

obręby ewidencyjne wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia, 

o którym mowa w ust. 1, w czasie stanu wyjątkowego. 

Art. 2. 1. Rekompensatę ustala się za okres 30 dni trwania stanu wyjątkowego 

w wysokości 65% średniego miesięcznego przychodu wnioskodawcy ze świadczonych przez 

niego usług albo prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, o których mowa w art. 1, 

na obszarze obejmującym obręby ewidencyjne wymienione w wykazie stanowiącym załącznik 
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do rozporządzenia, o którym mowa w art. 1 ust. 1, w okresie obejmującym czerwiec, lipiec 

i sierpień 2021 r.  

2. W przypadku przedłużenia stanu wyjątkowego, o którym mowa w art. 1 ust. 1, albo 

jego zniesienia przed upływem czasu na jaki został wprowadzony, wysokość rekompensaty 

ustala się proporcjonalnie do czasu jego trwania. 

Art. 3. 1. Rekompensata jest udzielana na wniosek składany do właściwego wojewody. 

2. Wniosek o rekompensatę zawiera dane, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 5 

ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających 

z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (Dz. U. 

poz. 1955), oraz informacje o średnim przychodzie, o którym mowa w art. 2 ust. 1. 

3. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające informacje o średnim przychodzie, 

o którym mowa w art. 2 ust. 1. 

4. Wojewoda wydaje decyzję w sprawie rekompensaty niezwłocznie, nie później jednak 

niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Decyzja ta jest ostateczna i prawomocna. 

5. W celu weryfikacji danych ujętych we wniosku wojewoda może przeprowadzać 

kontrole lub zlecać ich przeprowadzenie na koszt wnioskodawcy. Jeżeli kwota rekompensaty 

przekracza kwotę 65 000 zł, przeprowadzenie kontroli ma charakter obligatoryjny. 

6. Przepisy art. 5–9 ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat 

majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw 

człowieka i obywatela stosuje się odpowiednio. 

Art. 4. Przychód z tytułu rekompensaty nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów 

o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób 

prawnych. 

Art. 5. Wnioskodawcy, któremu wypłacono rekompensatę, nie przysługuje od Skarbu 

Państwa roszczenie: 

1) o odszkodowanie za wyrównanie straty majątkowej w działalności, o której mowa 

w art. 1, powstałej na skutek stanu wyjątkowego wprowadzonego rozporządzeniem, 

o którym mowa w art. 1 ust. 1, oraz  

2) za utracone korzyści, które wnioskodawca mógłby osiągnąć, gdyby strata, o której mowa 

w pkt 1, nie powstała. 
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Art. 6. Rekompensata stanowi pomoc de minimis i może być udzielana w zakresie i na 

zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego 

dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. 

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 



UZASADNIENIE 

Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w 

sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz 

części województwa lubelskiego (Dz. U. poz. 1612) został wprowadzony stan wyjątkowy na 

obszarze obejmującym obręby ewidencyjne wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do 

tego rozporządzenia.  

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ograniczeń 

wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego (Dz. U. poz. 1613) został 

sprecyzowany zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym, przez całą dobę, 

z wyłączeniem niektórych kategorii osób, które wykażą m.in., że: 

1) na dzień wprowadzenia stanu wyjątkowego stale zamieszkiwały na obszarze, na 

którym wprowadzono stan wyjątkowy;  

2) zapewniają obsługę urzędu administracji publicznej lub jednostki organizacyjnej, 

wykonujących na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, zadania o charakterze 

publicznym;  

3) stale wykonują pracę zarobkową na obszarze, na którym wprowadzono stan 

wyjątkowy, na rzecz podmiotów, które stale prowadzą na tym obszarze działalność, w tym 

gospodarczą;  

4) są posiadaczami nieruchomości zlokalizowanych na obszarze, na którym 

wprowadzono stan wyjątkowy, a ich prze-bywanie na tym obszarze ma na celu korzystanie 

z tych nieruchomości;  

5) są uczniami pobierającymi naukę na obszarze, na którym wprowadzono stan 

wyjątkowy, bądź ich opiekunami albo studentami odbywającymi studia na obszarze, na którym 

wprowadzono stan wyjątkowy, a ich przebywanie na tym obszarze jest związane z pobieraniem 

nauki, odbywaniem studiów lub sprawowaniem opieki;  

6) przebywają na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, w związku 

z przemieszczaniem się przez ten obszar drogą publiczną – bezpośrednio w celu jego 

niezwłocznego opuszczenia.  

W związku z powyższym należy zauważyć, że przedsiębiorcy oraz rolnicy świadczący 

usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz 
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usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) oraz 

przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii będą grupą 

usługodawców najmocniej dotkniętą wprowadzonymi ograniczeniami.  

Rekompensata będzie również przysługiwała przedsiębiorcom prowadzącym działalność 

organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług 

turystycznych w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych 

i  powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2139), a także przedsiębiorcom 

prowadzącym działalność pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek 

i  przewodników turystycznych. 

Projektowana ustawa ma na celu stworzenie podstaw do przyznania rekompensaty ww. 

podmiotom w związku z wprowadzonymi ograniczeniami. Rekompensata będzie przyznawana 

przez właściwego wojewodę na wniosek przy odpowiednim zastosowaniu trybu z ustawy 

z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia 

w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (Dz. U. poz. 1955). 

Decyzja wojewody będzie ostateczna i prawomocna. 

Wysokość rekompensaty ustalono na 30 dni w wysokości 65% średniego miesięcznego 

przychodu wnioskodawcy ze świadczonych usług czy prowadzonej działalności w okresie 

obejmującym czerwiec, lipiec i sierpień 2021 r. na obszarze obejmującym obręby ewidencyjne 

wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezydenta RP. W 

przypadku nieprowadzenia działalności, w którymkolwiek z tych miesięcy do wyliczenia ww. 

kwoty przyjmuje się wartość „0”. W przypadku przedłużenia stanu wyjątkowego albo jego 

zniesienia przed upływem 30 dni, wysokość rekompensaty będzie ustalana proporcjonalnie. 

Rekompensata nie będzie stanowić przychodu w rozumieniu przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Jednocześnie podmiotowi, któremu wypłacono rekompensatę, nie będzie przysługiwać od 

Skarbu Państwa roszczenie o odszkodowanie za wyrównanie straty majątkowej w działalności 

powstałej na skutek stanu wyjątkowego wprowadzonego ww. rozporządzeniem oraz za 

utracone korzyści, które wnioskodawca mógłby osiągnąć, gdyby ta  strata nie powstała. 

Projekt ustawy przewiduje szczególny (uproszczony) tryb dochodzenia roszczeń z tytułu 

wprowadzenia stanu wyjątkowego. Nie wyklucza to jednak możliwości, aby poszkodowany 

zamiast skorzystania z prawa wystąpienia z wnioskiem o rekompensatę dochodził 
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odszkodowania na zasadach ogólnych, przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.  – 

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.). 

Rekompensata stanowi pomoc de minimis i może być udzielana w zakresie i na zasadach 

określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących 

pomocy w ramach zasady de minimis. 

W przepisie końcowym wskazano, że ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia, co jest 

uzasadnione potrzebą niezwłocznego zrekompensowania ograniczeń związanych 

z wprowadzeniem stanu wyjątkowego jakie dotykają usługodawców i przedsiębiorców. 

Termin wejścia w życie ustawy nie stoi w sprzeczności z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 

2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1461), zgodnie z którym w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą 

wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa 

wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego 

państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień 

ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. 

Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt ustawy nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega notyfikacji, 

zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 

i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.). 

Projekt ustawy nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Projekt ma wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 

turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) oraz przedsiębiorców prowadzących działalność 

gospodarczą w zakresie gastronomii, którzy stanowią grupę najmocniej dotkniętą 

ograniczeniami na terenach objętych stanem wyjątkowym. Ponadto projekt dotyczy 

przedsiębiorców prowadzących działalność organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego 

nabywanie powiązanych usług turystycznych w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. 
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o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2139), 

a także przedsiębiorców prowadzących działalność pilota wycieczek lub przewodnika 

turystycznego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz 

usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. 

Projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej 

Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny zgodnie z § 52 

uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) oraz stosownie do wymogów art. 5 ustawy 

z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 248). 

Projekt nie podlega dokonaniu oceny OSR przez koordynatora OSR w trybie § 32 

uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów. 
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Nazwa projektu: 

Ustawa o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo 

prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu 

wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części 

województwa lubelskiego w 2021 r. 

 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Ministerstwo Finansów 

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu:  

 

 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu: 

 

Data sporządzenia: 

8.09.2021 r. 

 

Źródło:  

 

 

Nr w Wykazie prac legislacyjnych i 

programowych Rady Ministrów: 

UD276 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projekt ustawy wprowadza podstawy do wypłat rekompensaty dla przedsiębiorców oraz rolników świadczących usługi 

hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i 

przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą 

w zakresie gastronomii, którzy będą grupą usługodawców najmocniej dotkniętą ograniczeniami na terenach objętych 

stanem wyjątkowym, wprowadzonym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa 

lubelskiego (Dz. U. poz. 1612). Rekompensata będzie również przysługiwała przedsiębiorcom prowadzącym działalność 

organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych w rozumieniu ustawy z 

dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2139), 

a także przedsiębiorcom prowadzącym działalność pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 

turystycznych. 

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

Wysokość rekompensaty ustalono na 30 dni w wysokości 65% średniego miesięcznego przychodu wnioskodawcy ze 

świadczonych usług czy prowadzonej działalności  w okresie obejmującym czerwiec, lipiec i sierpień 2021 r. na obszarze 

obejmującym obręby ewidencyjne wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezydenta RP. W 

przypadku nieprowadzenia działalności, w którymkolwiek z tych miesięcy do wyliczenia ww. kwoty przyjmuje się 

wartość „0”. W przypadku przedłużenia stanu wyjątkowego albo jego zniesienia przed upływem 30 dni, wysokość 

rekompensaty będzie ustalana proporcjonalnie. Rekompensata nie będzie stanowić przychodu w rozumieniu przepisów 

o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Jednocześnie podmiotowi, któremu wypłacono rekompensatę, nie przysługuje od Skarbu Państwa roszczenie o 

odszkodowanie za wyrównanie straty majątkowej w działalności powstałej na skutek stanu wyjątkowego 

wprowadzonego ww. rozporządzeniem oraz za utracone korzyści, które wnioskodawca mógłby osiągnąć, gdyby ta  strata 

nie powstała. 

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

Projekt ustawy stanowi domenę prawa krajowego.   

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

przedsiębiorcy oraz rolnicy 

świadczący usługi 

hotelarskie w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o usługach 

hotelarskich oraz usługach 

pilotów wycieczek i 

przewodników 

turystycznych 

ok. 170  Uzyskanie rekompensaty 

przedsiębiorcy prowadzący 

działalność gospodarczą w 

zakresie gastronomii 

ok. 35  Uzyskanie rekompensaty 
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5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt ustawy z uwagi na jego szczególny charakter i konieczność jego pilnego wejścia w życie jest procedowany w trybie 

odrębnym, zgodnie z § 98 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), z pominięciem etapu uzgodnień, konsultacji publicznych oraz 

opiniowania. 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2021 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łączni

e (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  Z rezerwy ogólnej budżetu państwa – ok. 7 000 000 PLN 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Obecnie nie jest możliwe dokładne oszacowanie skutków finansowych wejścia w życie 

projektowanej ustawy. Przyjmując zatem liczbę podmiotów uprawnionych do wypłaty 

rekompensaty, określonych w pkt 4 OSR, szacunkowo można wskazać, iż łączna wysokość 

wypłat nie przekroczy kwoty 7 000 000 PLN, przy założeniu że: 

1) ok. 170 to liczba przedsiębiorców oraz rolników świadczących usługi hotelarskie w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów 

wycieczek i przewodników turystycznych, a ok. 150 zł to średnia wartość osobodoby i 10 to 

średnia liczba dobowa gości; 

2) ok. 35 to liczba przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie 

gastronomii, a średni przychód dobowy to ok. 2 000 zł; 

3) dla przedsiębiorców prowadzących działalność organizatora turystyki lub podmiotu 

ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, a także pilotów wycieczek  

i przewodników turystycznych szacunkowa wysokość wypłat to ok. 500 000 zł. 

Rekompensatę ustala się za 30 dni w wysokości 65% średniego miesięcznego przychodu 

wnioskodawcy ze świadczonych przez niego usług  albo prowadzonej przez niego działalności 

gospodarczej. 

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 Łącz

nie 

(0–

10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

2021 r.) 

duże przedsiębiorstwa        
sektor mikro-, małych i 

średnich przedsiębiorstw 
       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 
       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich przedsiębiorstw 

Projekt ma wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców, małych  

i średnich przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie w rozumieniu 
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ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach 

pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

2211) oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą  

w zakresie gastronomii, którzy stanowią grupę najmocniej dotkniętą 

ograniczeniami na terenach objętych stanem wyjątkowym. Ponadto 

projekt dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność organizatora 

turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług 

turystycznych w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach 

turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

2139), a także przedsiębiorców prowadzących działalność pilota wycieczek 

lub przewodnika turystycznego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i 

przewodników turystycznych. 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Projektowana ustawa nie ma wpływu na osoby niepełnosprawne oraz osoby starsze. 

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:       

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

9. Wpływ na rynek pracy  

Obecnie trudno jest oszacować wpływ projektowanej ustawy na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

zdrowie 

Omówienie wpływu Brak wpływu projektu ustawy na pozostałe obszary.  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planuje się, że projektowana ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia. 

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

Z uwagi na charakter regulacji nie będzie dokonywana ewaluacja jej efektów, a w konsekwencji nie zostały określone 

mierniki efektywności projektu. 

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

Brak.  
 


