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OPINIA	PRAWNA		
w	sprawie	ograniczenia	prowadzenia	usług	hotelarskich	od	dnia	7	listopada	2020	r.			

na	skutek	ustanowienia	określonych	ograniczeń,	nakazów	i	zakazów		
w	związku	z	wystąpieniem	stanu	epidemii			

	
	
Rozporządzenie	 Rady	 Ministrów	 z	 dnia	 6	 listopada	 2020	 r.	 zmieniające	 rozporządzenie	 w	
sprawie	ustanowienia	określonych	ograniczeń,	nakazów	 i	 zakazów	w	związku	z	wystąpieniem	
stanu	epidemii	(Dz.	U.	2020,	poz.	1972,	dalej:	„Rozporządzenie”)	znacząco	ogranicza	możliwość	
prowadzenia	usług	hotelarskich.		
	
Zgodnie	 z	 §6	 ust.	 2	 Rozporządzenia	 w	 nowym	 brzmieniu,	 do	 dnia	 29	 listopada	 2020	 r.	
prowadzenie	usług	hotelarskich	w	rozumieniu	art.	3	ust.	1	pkt	8	ustawy	z	dnia	29	sierpnia	1997	
r.	o	usługach	hotelarskich	oraz	usługach	pilotów	wycieczek	i	przewodników	turystycznych	(Dz.	
U.	 z	 2019	 r.	 poz.	 238	 oraz	 z	 2020	 r.	 poz.	 374	 i	 568)	 jest	 dopuszczalne,	 z	 wyłączeniem	
działalności,	 o	 której	 mowa	 w	 ust.	 1	 pkt	 1	 i	 3,	 wykonywanej	 na	 terenie	 prowadzenia	 usług	
hotelarskich,	wyłącznie:	
1)	w	zakresie	działalności	hoteli	robotniczych	lub	hoteli	dla	pracowników	sezonowych	(ujętej	w	
Polskiej	Klasyfikacji	Działalności	w	podklasie	55.90.Z);	
2)	dla	gości:	

a)	korzystających	z	tych	usług	w	ramach	podróży	służbowej,	o	której	mowa	w	art.	775	§	
1	 ustawy	 z	 dnia	 26	 czerwca	 1974	 r.	 -	 Kodeks	 pracy,	 lub	 podróży	 wykonywanej	 w	
związku	 z	 czynnościami	 służbowymi	 lub	 zawodowymi,	 lub	 związanymi	 z	
wykonywaniem	działalności	gospodarczej,	
b)	 będących	 zawodnikami	 korzystającymi	 z	 tych	 usług	 w	 czasie	 zgrupowań	 i	
współzawodnictwa	sportowego,	
c)	 będących	osobami	wykonującymi	zawód	medyczny	w	 rozumieniu	 art.	2	ust.	1	pkt	2	
ustawy	z	dnia	15	kwietnia	2011	r.	o	działalności	leczniczej,	
d)	 będących	 pacjentami	 i	 ich	 opiekunami,	 jeżeli	 konieczność	 zapewnienia	 im	
zakwaterowania	 wynika	 z	 warunków	 określonych	 dla	 danego	 świadczenia	 opieki	
zdrowotnej.	

	
Omawiany	przepis	ustanawia	zamknięty	katalog	osób,	które	będą	mogły	korzystać	z	usług	
hotelarskich.	
	

 • Weryfikacja	okoliczności	korzystania	z	usług	hotelarskich	
	
W	myśl	wprowadzonego	Rozporządzeniem	§	6	ust.	2aa,	potwierdzeniem	odpowiednio	podróży	
albo	 zgrupowania	 i	 współzawodnictwa	 sportowego,	 albo	 wykonywania	 zawodu	medycznego,	
albo	 konieczności	 zapewnienia	 zakwaterowania	 wynikającego	 z	 warunków	 określonych	 dla	
danego	 świadczenia	 opieki	 zdrowotnej,	 o	 których	 mowa	 w	 ust.	 2	 pkt	 2,	 jest	 odpowiednio	
dokument	wystawiony	przez	pracodawcę	albo	polski	związek	sportowy,	o	którym	mowa	w	art.	



13	ust.	1	ustawy	z	dnia	25	czerwca	2010	r.	o	sporcie	(Dz.	U.	z	2020	r.	poz.	1133),	albo	podmiot	
wykonujący	działalność	 leczniczą,	albo	pisemne	oświadczenie	gościa,	o	którym	mowa	w	ust.	2	
pkt	2.	
	
Przepis	ten	nie	nakłada	wprost	na	obiekt	hotelarski	obowiązku	weryfikacji	celu	pobytu	gościa,	
ale	 należy	 przyjąć,	 że	 hotele	 powinny	 weryfikować	 spełnienie	 przesłanek	 korzystania	 przez	
gościa	z	ich	usług,	na	zasadach	przedstawionych	poniżej.	
	
Należy	 również	 uznać,	 że	 przyjęty	 przez	 Rozporządzenie	 cel	 pobytu	 musi	 być	 głównym	
czynnikiem	uzasadniającym	przebywanie	osoby	w	danej	miejscowości.	
	

 • Goście	korzystający	z	usług	hotelarskich	w	ramach	podróży	służbowej		
	
Zgodnie	z	art.	775	§	1	ustawy	z	dnia	26	czerwca	1974	Kodeks	Pracy	(Dz.	U.	z	1974	r.,	Nr	24,	poz.	
141	 z	 późn.	 zm.)	 „podróż	 służbową”	 stanowi	wykonywanie	 na	 polecenie	 pracodawcy	 zadań	
służbowych	 poza	miejscowością,	w	 której	 znajduje	 się	 siedziba	 pracodawcy	 lub	 poza	 stałym	
miejscem	pracy.		
	
Zgodnie	z	orzecznictwem	Sądu	Najwyższego	podróż	służbowa	ma	charakter	incydentalny	i	jest	
swoistą	 konstrukcją	 prawa	 pracy.	 Na	 charakterystykę	 podróży	 służbowej	 składają	 się	 trzy	
przesłanki.	Musi	ona	być	odbywana:		
1)	poza	miejscowością,	w	 której	 znajduje	 się	 siedziba	 pracodawcy	 lub	 poza	 stałym	miejscem	
pracy,		
2)	na	polecenie	pracodawcy,		
3)	w	celu	wykonania	określonego	przez	pracodawcę	zadania.		
Wszystkie	 powyższe	 cechy	 muszą	być	 spełnione	 łącznie,	 aby	 uznać	 daną	podróż	 za	 podróż	
służbową.1	
	
Zgodnie	 z	 drugą	przesłanką	 podróż	 służbowa	 pracownika	 jest	 wyjazdem	 zleconym	 przez	
pracodawcę.	 Forma	 takiego	 zlecenia	 nie	 została	 określona	 w	 przepisach.	 Brak	 zastrzeżenia	
formy	pisemnej	oznacza,	 że	polecenie	może	zostać	wydane	także	w	formie	ustnej.	 Jednakże	na	
mocy	 Rozporządzenia	 potwierdzeniem	 podróży	 jest	 dokument	 wystawiony	 przez	
pracodawcę	albo	pisemne	oświadczenie	gościa,	o	czym	dalej.	
	
Zatem	 dokument	 polecenia	 wyjazdu	 służbowego	 w	 formie	 pisemnej	 wystawiony	 przez	
pracodawcę	 będzie	 stanowić	 potwierdzenie	 celu,	 w	 jakim	 gość	 korzysta	 z	 usług	 hotelowych.	
Pisemne	 polecanie	 podróży	 służbowych	 pracownikom	 wynika	 zresztą	 z	 praktyki	 rozliczania	
takich	 wyjazdów	 (dowód	 odbycia	 podróży	 i	 kosztów).	 Z	 tytułu	 podróży	 krajowej	 oraz	
zagranicznej	 odbywanej	 w	 terminie	 i	 miejscu	 określonych	 przez	 pracodawcę,	 pracownikowi	
przysługuje	 bowiem:	 zwrot	 kosztów	 podróży:	 przejazdów,	 dojazdów	 środkami	 komunikacji	
miejscowej,	 noclegów,	 innych	 niezbędnych	 udokumentowanych	 wydatków	 (określonych	 lub	
uznanych	 przez	 pracodawcę	 odpowiednio	 do	 uzasadnionych	 potrzeb),	 dieta	 za	 czas	 podróży	
służbowej.	
Na	mocy	Rozporządzenia	dokument	 ten	może	stanowić	o	 legalności	korzystania	 z	usług	przez	
gościa	w	celach	dowodowych.	

																																																								
1	Wyrok	Sądu	Najwyższego	z	dnia	22	lutego	2008	r.,	I	PK	208/07.		



	
Do	 treści	 polecenia	 wyjazdu	 służbowego	 odniósł	 się	 Sąd	 Najwyższy,	 wskazując	 w	 jednym	 z	
orzeczeń,	że	podstawę	formalną	podróży	służbowej	stanowi	polecenie	wyjazdu.	Polecenie	takie	
powinno	 określać	 zadanie	 oraz	 termin	 i	 miejsce	 jego	 realizacji.	 Zadanie	 musi	 być	
skonkretyzowane;	 nie	 może	 mieć	 charakteru	 generalnego.	 Nie	 jest	 zatem	 podróżą	 służbową	
wykonywanie	 pracy	 (zadań)	 w	 różnych	 miejscowościach,	 gdy	 przedmiotem	 zobowiązania	
pracownika	jest	stałe	wykonywanie	pracy	(zadań)	w	tych	miejscowościach.”2	
	
W	wyrokach	 z	dnia	 3	 grudnia	2008	r.	 (sygn.	akt	 I	 PK	107/08,	LEX	nr	571830)	oraz	z	dnia	27	
stycznia	 2009	 r.	 (sygn.	 akt	 II	 PK	 140/08,	 LEX	 nr	 491567)	 Sąd	 Najwyższy	 przyjął,	 że	
przedstawiciele	 handlowi	 wykonujący	 obowiązki	 pracownicze	 na	 pewnym	 obszarze	
geograficznym	 i	 poruszający	 się	 na	 jego	 terenie	 nie	 przebywają	 w	 podróży	 służbowej.	 W	
orzecznictwie	 Sądu	 odstąpiono	 od	 koncepcji	 nietypowych	 podróży	 służbowych	 w	 przypadku	
pracowników,	odbywających	podróże	w	ramach	wykonywania	umówionej	pracy	na	określonym	
obszarze	geograficznym.3	
	
Przyjmuje	się,	że	polecenie	wyjazdu	służbowego	powinno	zawierać	następujące	informacje:	

 - dane	pracownika,	
 - miejsce	rozpoczęcia	i	zakończenia	podróży,	
 - termin	wyjazdu,	
 - cel	wyjazdu,	
 - określenie	środka	transportu,	
 - informację,	czy	pracownik	otrzymał	zaliczkę	na	pokrycie	kosztów	podróży,	
 - podpis	osoby	upoważnionej.	

	
 • Goście	 korzystający	 z	 usług	 hotelarskich	 w	 ramach	 podróży	 wykonywanej	 w	
związku	 z	 czynnościami	 służbowymi	 lub	 zawodowymi,	 lub	 związanymi	 z	
wykonywaniem	działalności	gospodarczej,	

	
Kolejne	 trzy	 kategorie	 gości	 korzystających	w	podróży	 z	 usług	 hotelarskich	 to	 goście,	 których	
podróż	jest	wykonywana	w	związku	z:	

 - czynnościami	służbowymi,		
 - czynnościami	zawodowymi,		
 - czynnościami	związanymi	z	wykonywaniem	działalności	gospodarczej.	

	
Przez	podróż	wykonywaną	w	związku	z	czynnościami	służbowymi	należy	rozumieć	podróż	
w	sprawach	służbowych	ale	nie	stanowiący	podróży	służbowej,	o	której	mowa	w	art.	775	§	1	
ustawy	 z	 dnia	 26	 czerwca	 1974	 r.	 –	 Kodeks	 pracy.	 Zgodnie	 ze	 Słownikiem	 języka	 polskiego,	
służbowy	oznacza	„dotyczący	pracy	w	jakiejś	instytucji,	w	wojsku	itp.»;		«należny	komuś	z	tytułu	
pracy».	Wydaje	się	zatem,	że	będzie	to	podróż	nie	spełniająca	przesłanek	wskazanych	powyżej	
w	 odniesieniu	 do	 podróży	 służbowej	 ale	 związana	 czynnościami	 o	 charakterze	 służbowym,	
pracowniczym.	
	

																																																								
2	II	PZP	11/08	-	Uchwała	Sądu	Najwyższego	
3	M.	Rycak,	Podróże	służbowe	kierowców,	ABC.	



Goście	 korzystający	 w	 podróży	 z	 usług	 hotelarskich,	 których	 podróż	 jest	 wykonywana	 w	
związku	 z	 czynnościami	 zawodowymi,	 to	 osoby	 nie	 będące	 pracownikami,	 które	 odbywają	
podróż	 w	 związku	 ze	 swoją	 profesją.	 Zgodnie	 ze	 Słownikiem	 języka	 polskiego	 „zawodowy”	
oznacza:	
1.	«związany	z	jakimś	zawodem»	
2.	«przygotowujący	do	zawodu»	
3.	«uprawiający	coś	jako	zawód»	
4.	«wykonywany	jako	zawód».	
	
Z	kolei	 „zawód”	 to	«wyuczone	zajęcie	wykonywane	w	celach	zarobkowych»,	natomiast	 „wolny	
zawód”	to	«zawód,	którego	wykonywanie	nie	jest	ograniczone	umową	o	pracę	zawieraną	z	jakąś	
instytucją».	Jeżeli	osoba	odbywająca	podróż	nie	jest	pracownikiem	zlecającego,	to	nie	może	być	
mowy	o	podróży	służbowej,	a	jedynie	o	podróży	w	interesach	zlecającego.4		
	
W	przypadku	osób	prowadzących	działalność	gospodarczą,	dozwolone	jest	korzystanie	z	usług	
hotelarskich	 w	 ramach	 podróży	 odbywanej	 w	 związku	 z	 czynnościami	 związanymi	 z	
wykonywaniem	 działalności	 gospodarczej.	 Taką	 podróżą	 dla	 przedsiębiorcy	 jest	 wyjazd	
związany	 z	 przedmiotem	 działalności	 poza	 siedzibę	 przedsiębiorcy	 lub	 stałe	 miejsce	
wykonywania	 działalności.	 Należy	 zauważyć,	 że	 przepis	 szeroko	 formułuje	 okoliczności	
przebywania	 w	 podróży	 przez	 przedsiębiorcę,	 wskazując	 na	 ogół	 czynności	 związanych	 z	
wykonywaniem	 działalności.	 W	 tym	 wypadku	 za	 kwalifikującą	 się	 podróż	 można	 uznać	 np.	
wyjazd	 w	 celu	 podpisania	 umowy	 z	 kontrahentem,	 spotkania	 biznesowego,	 korzystania	 z	 sal	
konferencyjnych	w	 ramach	 spotkań	 służbowych	 czy	 z	 udostępnianych	przez	hotel	 przestrzeni	
biurowych,	 coworkingowych	 czy	 typu	 shared	 office.	 Obecnie	 hotele	 oferują	 również	 pokoje	 z	
przeznaczeniem	na	prywatne	biuro	dające	możliwość	pracy	w	komfortowych	warunkach	(hotel	
office).	
	

 • Zawodnicy	 korzystający	 z	 usług	 hotelarskich	 w	 czasie	 zgrupowań	 i	
współzawodnictwa	sportowego	

	
Obecnie	 obowiązujące	 przepisy	 ustawy	 o	 sporcie	 nie	 zawierają	 definicji	 legalnej	 pojęcia	
zawodnika.	Definicję	taką	zawierał	art.	3	pkt	6	ustawy	o	kulturze	fizycznej	z	1996	r.,	wskazując	
na	 osobę	 uprawiającą	 amatorsko	 albo	 profesjonalnie	 określoną	 dyscyplinę	 sportu	 i	
uczestniczącą	 we	 współzawodnictwie	 sportowym.	 Z	 kolei	 art.	 3	 pkt	 5	 ustawy	 o	 sporcie	
kwalifikowanym	wskazywała,	że	zawodnik	to	„osoba	uprawiająca	określoną	dyscyplinę	sportu	i	
posiadająca	 licencję	 uprawniającą	 do	 uczestnictwa	 we	 współzawodnictwie	 sportowym”.	
Definicje	takie	uznano	za	przestarzałe,	rezygnując	jednocześnie	z	legalnego	zdefiniowania	pojęć	
„sportowiec”	 oraz	 „zawodnik”	 w	 obowiązującej	 ustawie	 o	 sporcie. 5 	Obecnie	 zasady,	 na	
podstawie	 których	 zawodnicy	 nabywają	 uprawnienia	 do	 występowania	 w	 określonych	
rozgrywkach	w	danym	sporcie,	zostały	w	całości	pozostawione	federacjom	sportowym.	Zgodnie	
ze	 Słownikiem	 języka	 polskiego	 zawodnik	 to	 «osoba	 startująca	 w	 zawodach	 sportowych».	 W	
przypadku	 zawodników	 nie	 wystarczy	 ich	 status,	 muszą	 oni	 korzystać	 z	 usług	 w	 czasie	
zgrupowań	 lub	 współzawodnictwa	 sportowego.	 Dokumentem	 potwierdzającym	 taki	 cel	
pobytu	jest	dokument	wystawiony	przez	polski	związek	sportowy.	

																																																								
4	R.	Kowalski,	Podróż	służbowa	zleceniobiorcy,	ABC.	
5	Leksykon	prawa	sportowego	(red.	M.	Leciak),	Warszawa	2017,	s.	275.	



	
 • Goście	będący	osobami	wykonującymi	zawód	medyczny		

	
W	 rozumieniu	 art.	 2	 ust.	 1	 pkt	 2	 ustawy	 z	 dnia	 15	 kwietnia	 2011	 r.	 o	 działalności	 leczniczej	
osoba	 wykonująca	 zawód	 medyczny	 oznacza	 osobę	 uprawnioną	 na	 podstawie	 odrębnych	
przepisów	 do	 udzielania	 świadczeń	 zdrowotnych	 oraz	 osobę	 legitymującą	 się	 nabyciem	
fachowych	 kwalifikacji	 do	 udzielania	 świadczeń	 zdrowotnych	 w	 określonym	 zakresie	 lub	w	
określonej	dziedzinie	medycyny.	
	
Do	 osób	 uprawnionych	 do	 udzielania	 świadczeń	 zdrowotnych	 na	 podstawie	 odrębnych	
przepisów	 zalicza	 się	 lekarzy,	 lekarzy	 dentystów,	 pielęgniarki,	 położne,	 ratowników	
medycznych,	farmaceutów,	diagnostów	laboratoryjnych	i	felczerów.	
Do	 drugiej	 kategorii,	 tj.	 do	 osób	 legitymujących	 się	 nabyciem	 fachowych	 kwalifikacji	 do	
udzielania	 świadczeń	 zdrowotnych	 w	 określonym	 zakresie	 lub	 w	 określonej	 dziedzinie	
medycyny	należą	m.in.	asystentki	dentystyczne,	dietetycy,	fizjoterapeuci,	higieniści	dentystyczni,	
logopedzi,	 masażyści,	 opiekunowie	 medyczni,	 ortoptyści,	 protetycy	 słuchu,	 psychoterapeuci,	
technicy	elektroradiolodzy,	technicy	ortopedzi	i	terapeuci	zajęciowi6.	
	
W	 przypadku	 wykonywania	 zawodu	 medycznego	 potwierdzeniem	 odbywania	 podróży	
kwalifikującej	 do	 korzystania	 z	 usług	 hotelowych	 jest	 dokument	 wystawiony	 przez	 podmiot	
wykonujący	działalność	leczniczą.	
	
W	rozumieniu	ustawy	z	dnia	15	kwietnia	2011	r.	o	działalności	leczniczej	„podmiot	wykonujący	
działalność	 leczniczą”	 to	podmiot	 leczniczy,	o	którym	mowa	w	art.	4,	oraz	 lekarz,	pielęgniarka	
lub	fizjoterapeuta	wykonujący	zawód	w	ramach	działalności	leczniczej	jako	praktykę	zawodową,	
o	 której	 mowa	 w	 art.	 5”;	 „podmiotem	 leczniczym”	 jest	 m.in.	 przedsiębiorca,	 działający	 co	 do	
zasady	w	 dowolnej	 formie,	 który	 prowadzi	 działalność	 leczniczą	 (por.	 art.	 4	 ust.	 1	 pkt	 1	ww.	
ustawy).	 Z	 kolei,	 „działalnością	 leczniczą”	 jest	 działalność	 polegająca	 na	 udzielaniu	 świadczeń	
zdrowotnych,	a	więc	polegających	na	zachowaniu,	ratowaniu,	przywracaniu	lub	
poprawie	zdrowia	oraz	innych	działaniach	medycznych,	wynikających	z	procesu	leczenia	lub	
przepisów	szczególnych	(zob.	art.	3	ust.	1	i	ust.	2	oraz	art.	2	ust.	1	pkt	10).	Działalnością	
leczniczą	może	być	również	aktywność	w	zakresie	realizacji	zadań	dydaktycznych	i	badawczych	
w	powiązaniu	z	udzielaniem	świadczeń	zdrowotnych	i	promocją	zdrowia.	
	

 • Pacjenci	 i	 ich	 opiekunowie,	 jeżeli	 konieczność	 zapewnienia	 im	 zakwaterowania	
wynika	z	warunków	określonych	dla	danego	świadczenia	opieki	zdrowotnej	

	
Definicję	pacjenta	 zawiera	 ustawa	 z	 dnia	 6	 listopada	 2008	 r.	 o	 prawach	 pacjenta	 i	 Rzeczniku	
Praw	Pacjenta,	 zgodnie	 z	 którą	pacjent	 oznacza	osobę	zwracającą	 się	o	udzielenie	 świadczeń	
zdrowotnych	 lub	 korzystającą	 ze	 świadczeń	 zdrowotnych	 udzielanych	 przez	 podmiot	
udzielający	świadczeń	zdrowotnych	lub	osobę	wykonującą	zawód	medyczny.	
	

																																																								
6	S.	Molęda.	Działalność	lecznicza	lekarzy,	Biblioteka	pulsu	medycyny,	Medicine	Today	Poland	Sp.	z	o.o.,	

	Warszawa	2012.



Z	 kolei	 termin	 „opiekun	 faktyczny”	 oznacza	osobę	 sprawującą,	bez	obowiązku	ustawowego,	
stałą	opiekę	nad	pacjentem,	który	ze	względu	na	wiek,	stan	zdrowia	albo	stan	psychiczny	opieki	
takiej	wymaga.	
	
Pojęcie	 świadczeń	 zdrowotnych	 zawiera	 ustawa	 z	 dnia	 27	 sierpnia	 2004	 r.	 o	 świadczeniach	
opieki	zdrowotnej	finansowanych	ze	środków	publicznych	(Dz.U.	nr	210,	poz.	2135	z	późn.	zm.)	
Świadczenia	 opieki	 zdrowotnej	 to	 świadczenia	 zdrowotne,	 świadczenia	 zdrowotne	 rzeczowe	 i	
świadczenia	towarzyszące.		
Świadczenia	 zdrowotne	 to	wszelkie	 czynności	 służące	 zachowaniu,	 ratowaniu,	 przywracaniu	 i	
poprawie	zdrowia	oraz	 inne	działania	medyczne	wynikające	z	procesu	 leczenia	 lub	odrębnych	
przepisów,	a	związane	z:		

− badaniem	i	poradą	lekarską,		
− leczeniem,	
− rehabilitacją	leczniczą,	
− opieką	nad	kobietą	ciężarną	i	dzieckiem,	
− badaniami	diagnostycznymi,	
− pielęgnacją	chorych	i	niepełnosprawnych,	oraz	opieką	nad	nimi,	
− profilaktyką	zdrowotną,		
− z	orzekaniem	i	opiniowaniem	o	stanie	zdrowia,		
− czynnościami	 technicznymi	 z	 zakresu	 protetyki	 i	 ortodoncji	 oraz	 zaopatrzenia	 w	

przedmioty	ortopedyczne	i	środki	pomocnicze.	
Świadczenia	zdrowotne	rzeczowe	związane	są	z	procesem	leczenia.	To	leki,	wyroby	medyczne,	
w	 tym	 wyroby	 medyczne	 będące	 przedmiotami	 ortopedycznymi	 oraz	 środki	 pomocnicze	
związane	 z	 procesem	 leczenia.	 Świadczenia	 towarzyszące	 to	 zakwaterowanie	 i	 wyżywienie	w	
zakładzie	opieki	zdrowotnej	całodobowej	lub	całodziennej	oraz	usługi	transportu	sanitarnego.	
Do	kwestii	zakwaterowania	jako	świadczenia	towarzyszącego	odnosi	się	odpowiedź	sekretarza	
stanu	w	Ministerstwie	Zdrowia	 -	 z	upoważnienia	ministra	 -	 z	dnia	10	października	2012	r.	na	
interpelację	nr	8428	w	sprawie	opłat	za	korzystanie	z	odbiorników	telewizyjnych	w	szpitalach,	
w	 której	 wskazano,	 „iż	 w	 polskim	 ustawodawstwie	 brak	 definicji	 legalnej	 pojęcia	
˝zakwaterowanie˝.	 Skutkuje	 to	 koniecznością	 posłużenia	 się	 wykładnią	 celowościową	 tego	
przepisu.	Mając	 na	 uwadze	 brak	 definicji	 legalnej	 omawianego	 pojęcia,	wydaje	 się,	 iż	 pojęcie	 to	
należy	 rozumieć	 potocznie,	 a	 zatem,	 w	 tym	 przypadku,	 jako	 umieszczenie	 świadczeniobiorcy	 na	
czas	 pobytu	 w	 szpitalu	 w	 pomieszczeniu	 spełniającym	 prawem	 przewidziane	 wymagania,	 w	
którym	mogą	być	udzielane	świadczenia	zdrowotne.	Podkreślić	w	tym	miejscu	należy,	iż	udzielenie	
świadczenia	 towarzyszącego	 niewątpliwie	 stanowi	 istotną	 część	 realizowanej	 przez	 podmiot	
leczniczy	 pacjentowi	 usługi	 leczniczej.	 Podmiot	 leczniczy	 jako	 dłużnik	 w	 stosunku	
zobowiązaniowym	 o	 udzielenie	 świadczenia	 opieki	 zdrowotnej	 zawieranym	 pomiędzy	 nim	 a	
pacjentem	 jest	 więc	 zobowiązany	 także	 do	 jego	 realizacji	 w	 sposób	 kompleksowy,	 a	 więc	
zapewniając	pacjentowi	realizację	świadczenia	towarzyszącego,	tj.	zakwaterowania.”	
	
Wydaje	 się,	 że	 w	 przypadku	 wykonywania	 zawodu	 medycznego	 potwierdzeniem	 odbywania	
podróży	 kwalifikującej	 do	 korzystania	 z	 usług	 hotelowych	może	 być	dokument	 wystawiony	
przez	podmiot	wykonujący	działalność	leczniczą.	
	
	
	



 • Pisemne	oświadczenie	gościa	
	
Jak	wspomniano	wyżej,	w	myśl	wprowadzonego	Rozporządzeniem	§	6	ust.	2aa,	potwierdzeniem	
odpowiednio	 podróży	 albo	 zgrupowania	 i	 współzawodnictwa	 sportowego,	 albo	wykonywania	
zawodu	 medycznego,	 albo	 konieczności	 zapewnienia	 zakwaterowania	 wynikającego	 z	
warunków	określonych	dla	danego	świadczenia	opieki	zdrowotnej,	o	których	mowa	w	ust.	2	pkt	
2,	 jest	 odpowiednio	 dokument	 wystawiony	 przez	 pracodawcę	 albo	 polski	 związek	 sportowy,	
albo	podmiot	wykonujący	działalność	leczniczą,	albo	pisemne	oświadczenie	gościa,	o	którym	
mowa	w	ust.	2	pkt	2.	
	
Hotel,	 z	 którego	 usług	 korzysta	 gość,	 powinien	 zatem	 poddać	 weryfikacji/kontroli	 czy	 dana	
osoba	 faktycznie	 jest	 w	 podróży	 służbowej,	 gdyż	 od	 tego	 zależy	 czy	 dopuszczalne	 jest	
świadczenie	usług	hotelarskich	na	rzecz	danej	osoby.		
	
Powołany	 przepis	 przewiduje	 alternatywnie	 możliwość	 przedłożenia	 wymienionych	 wyżej	
dokumentów	albo	pisemnego	oświadczenie	gościa	 (goście,	o	których	mowa	w	ust.	2	pkt	2	to	
wszystkie	 kategorie	 osób	 mogących	 korzystać	 z	 usług	 hoteli	 (oprócz	 pracowniczych	 i	
robotniczych),	więc	pisemne	oświadczenie	gościa	może	zastąpić	wskazane	dokumenty.		
	
Obiekt	 hotelarski	może	 przyjąć	 pisemne	 oświadczenie	 gościa	w	dowolnej	 formule,	 byle	miało	
ono	wymaganą	 formę	pisemną.	Może	 to	być	oświadczenie	złożone	samodzielnie	na	piśmie	 lub	
zaznaczenie	odpowiedniej	rubryki	na	formularzu	przygotowanym	w	tym	celu	przy	rejestracji	w	
recepcji.	 Nie	 wystarczy	 samo	 oświadczenie	 ustne.	 Nie	 ma	 wymogu,	 aby	 gość	 brał	 fakturę	 na	
firmę	lub	podbijał	delegację.		
	
Warto	 przypomnieć,	 że	wykazywanie	 celu	 pobytu	 funkcjonuje	 na	 gruncie	 opłaty	miejscowej	 i	
uzdrowiskowej,	 do	 pobieranie	 której	 obowiązane	mogą	 być	 obiekty	 hotelarskie	 jako	 płatnicy.	
Ustalenie	 stanu	 faktycznego,	 skutkującego	 powstaniem	 obowiązku	 podatkowego,	 tj.	
przebywania	 osoby	 fizycznej	 w	 miejscowości,	 o	 której	 mowa,	 w	 celach	 wypoczynkowych,	
zdrowotnych,	 szkoleniowych	 lub	 turystycznych,	 może	 być	 dokonane	 wszelkimi	 dozwolonymi	
prawnie	 środkami	 dowodowymi.	 7 	Pobieranie	 opłaty	 miejscowej	 i	 uzdrowiskowej	 przez	
inkasentów,	na	podstawie	oświadczenia	podatników	o	celu	pobytu	wskazanym	w	art.	17	ustawy	
o	podatkach	 i	 opłatach	 lokalnych,	 jest	 zgodne	 z	przepisami	 tej	 ustawy.8	Tym	bardziej	 należy	
przyjąć,	 że	 każde	 pisemne	 oświadczenie	 gościa	 korzystającego	 z	 usług	 hotelarskich	
będzie	 stanowić	 potwierdzenie	 dozwolonego	 pobytu	 hotelowego	 w	 rozumieniu	
Rozporządzenia.	
	
Należy	zaznaczyć,	że	goście	hotelowi	mają	możliwość	korzystania	z	basenu	i	siłowni.	Sauny	
pozostają	nieczynne.		Dozwolone	jest	prowadzenie	basenów,	siłowni,	klubów	i	centrów	fitness	
działających	w	hotelach	wykonujących	działalność	leczniczą,	przeznaczonych	dla	pacjentów,	bez	
ograniczenia	czasowego	(tzn.	wymogu	pobytu	na	minimum	dobę	hotelową).	Przepis	ten	znajdzie	
zastosowanie	np.	w	przypadku	hoteli	typu	medical	spa,	hoteli,	które	utworzyły	centra	medyczne.		
	

																																																								
7	P.	Bała,	Obowiązek	meldunkowy	wczasowiczów	i	turystów	a	egzekwowanie	poboru	opłaty	uzdrowiskowej,	PPP	
2013/10/70-82.	
8	T.	Burzyński,	T.	Wołowiec,	Praktyka	funkcjonowania	opłaty	miejscowej	i	uzdrowiskowej,	NZS	2008/3/43.	



• Zakaz	prowadzenia	działalności	usługowej	w	centrach	handlowych	
	
Zgodnie	z	wprowadzonym	z	dniem	7	listopada	2020	r.	§7	w	ust.	5	Rozporządzenia,	do	dnia	29	
listopada	 2020	 r.	 w	 obiektach	 handlowych	 lub	 usługowych,	 w	 tym	 parkach	 handlowych,	 o	
powierzchni	 sprzedaży	 lub	 świadczenia	 usług	 powyżej	 2000	m2	 ustanawia	 się	 zakaz	 handlu	
detalicznego	i	prowadzenia	działalności	usługowej,	z	wyjątkami,	o	których	mowa	niżej.	
Powołanym	 przepisem	 pkt	 2	 wprowadzono	 zakaz	 prowadzenia	 działalności	 usługowej	
właścicielom	 lub	najemcom	powierzchni	usługowej,	z	wyłączeniem	takiej,	której	przeważająca	
działalność	polega	na	świadczeniu	usług:		

a)	 związanych	z	fryzjerstwem	i	pozostałymi	zabiegami	kosmetycznymi	(ujętej	
w	Polskiej	Klasyfikacji	Działalności	w	podklasie	96.02.Z),		

b)	 optycznych,		
c)	 medycznych,		
d)	 bankowych,		
e)	 pocztowych,	 logistycznych	 oraz	 polegających	 na	 wydawaniu	 i	 odbieraniu	

przesyłek,	
f)	 ubezpieczeniowych,	
g)	 naprawy	 pojazdów	 samochodowych	 lub	 motocykli	 oraz	 naprawy	 lub	

wymiany	opon	i	dętek,		
h)	 myjni	samochodowych,	 	
i)	 ślusarskich,		
j)	 szewskich,		
k)	 krawieckich,		
l)	 pralniczych,	
m)	 gastronomicznych	 polegających	 wyłącznie	 na	 przygotowywaniu	 i	

podawaniu	 żywności	 na	 wynos	 lub	 na	 przygotowywaniu	 i	 dostarczaniu	
żywności;	

3)	 prowadzenia	 handlu	 detalicznego	 i	 działalności	 usługowej	 na	 wyspach	
handlowych.	

	
Należy	 zauważyć,	 że	 zarówno	ograniczenie	w	 zakresie	handlu	detalicznego,	 jak	 i	 prowadzenia	
działalności	usługowej	ustanowione	w	obiektach	handlowych	o	powierzchni	sprzedaży	powyżej	
2000	 m2	 obejmuje	 całkowity	 zakaz	 prowadzenia	 działalności	 innej	 niż	 polegająca	 na	
świadczeniu	 usług	 ujętych	 w	 zamkniętym	 katalogu.	 Zakaz	 prowadzenia	 działalności	
usługowej	innej	niż	objęta	wyjątkami	dotyczy	zarówno	właścicieli,	 jak	i	najemców	powierzchni	
usługowej.	 Powstaje	 zatem	 pytanie,	 czy	 powołany	 przepis	 oznacza,	 że	 prowadzenie	
działalności	 polegającej	 na	wykonywaniu	 usług	 hotelarskich	w	 obiektach	 handlowych	 i	
usługowych	 o	 powierzchni	 powyżej	 2000	 m2	 jest	 niedopuszczalne	 do	 dnia	 29	 listopada	
2020	r.	i	o	jakie	obiekty	dokładnie	chodzi.	
	
Pojęcie	„obiektu	handlowego	o	powierzchni	sprzedaży	powyżej	2000m2”	wywodzi	się	z	ustawy	
z	dnia	27	marca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym,	której	art.	10	ust.	3b	
w	zw.	z	ust.	3a	wskazuje,	że	lokalizacja	obiektów	handlowych	o	powierzchni	sprzedaży	powyżej	
2000	 m2	 może	 nastąpić	 wyłącznie	 na	 podstawie	 miejscowego	 planu	 zagospodarowania	
przestrzennego.	Zgodnie	z	orzecznictwem,	w	przepisie	jest	mowa	o	„obiekcie	handlowym”	jako	



całości.9	Ustawa	 wprawdzie	 nie	 zawiera	 definicji	 legalnej	 tego	 pojęcia,	 ale	 zawiera	 definicję	
„powierzchni	 sprzedaży”.	 Zgodnie	 z	 art.	 2	 pkt	 19	 tej	 ustawy	 przez	 „powierzchnię	 sprzedaży”	
należy	 rozumieć	 tę	 część	 ogólnodostępnej	 powierzchni	 obiektu	 handlowego	 stanowiącego	
całość	 techniczno-użytkową,	 przeznaczonego	 do	 sprzedaży	 detalicznej,	 w	 której	 odbywa	 się	
bezpośrednia	 sprzedaż	 towarów	 (bez	wliczania	 do	 niej	 powierzchni	 usług	 i	 gastronomii	 oraz	
powierzchni	 pomocniczej,	 do	 której	 zalicza	 się	 powierzchnie	 magazynów,	 biur,	 komunikacji,	
ekspozycji	 wystawowej	 itp.).	 Pojęcie	 „obiekt	 handlowy”	 dla	 potrzeb	 ustalenia	 „powierzchni	
sprzedaży”	 rozumiane	 jest	 więc	 przez	 ustawodawcę	 nie	 jako	 budynek,	 lecz	 jako	 całość	
techniczno-użytkowa	przeznaczona	do	sprzedaży	detalicznej,	a	jej	powierzchnia	sprzedaży	
to	ta,	w	której	odbywa	się	bezpośrednia	sprzedaż	towarów.	
	
Określenie	 „całość	 techniczno-użytkowa”	 nie	 znajduje	 ustawowego	 wyjaśnienia,	 natomiast	
zgodnie	 z	 wykładnią	 NSA	 odnoszącą	 się	 głównie	 do	 prawa	 budowlanego	 tworzenie	 całości	
techniczno-użytkowej	 należy	 rozumieć	 jako	 połączenie	 poszczególnych	 elementów	 w	 taki	
sposób,	 aby	 zgodnie	 z	 wymogami	 techniki	 nadawały	 się	 one	 do	 określonego	 użytku.	 Jest	 to	
zatem	zespół	 technologicznie	powiązanych	ze	sobą	elementów,	 służący	określonym	zadaniom.	
Przy	dokonywaniu	kwalifikacji	obiektów	należy	zawsze	mieć	na	uwadze	elementy	funkcjonalne,	
czyli	przeznaczenie,	wyposażenie,	oraz	sposób	i	możliwości	wykorzystania	obiektu	jako	całości.	
Obiekty	 handlowe	 mogą	 obejmować	 powierzchnię	 usługową,	 jednak	 nie	 wlicza	 się	 jej	 do	
metrażu	 wskazanego	 w	 przepisach	 kwalifikujących	 obiekt	 jako	 „obiektu	 handlowego	 o	
powierzchni	sprzedaży	powyżej	2000	m2”.			
	
W	 orzecznictwie	 dotyczącym	 centrów	 handlowych	 wskazuje	 się,	 że	 nawet	 jeżeli	 inwestor	
nazwał	 części	 obiektu,	 wydzielone	 wewnątrz	 obiektu	 handlowego	 poprzez	 ściany	 pożarowe,	
osobnymi	 budynkami,	 to	 jednak	 kluczowe	 jest	 czy	 części	 te	 znajdują	 się	 w	 jednym	 obiekcie,	
stanowiącym	 całość	 pod	 względem	 architektonicznym,	 o	 czym	 świadczyć	 mogą	 np.	 jednolite	
szyldy	 umieszczone	 na	 całej	 długości	 elewacji. 10 	Istotne	 jest	 również,	 czy	 z	 koncepcji	
zagospodarowania	 terenu	 wynika,	 że	 obiekt	 handlowy,	 w	 tym	 np.	 budynek	 administracyjno-
garażowy,	 obsługiwany	 jest	 przez	 wspólny	 wewnętrzny	 układ	 komunikacyjny	 (drogi	
manewrowe,	wjazd	i	wyjazd	oraz	miejsca	parkingowe).	Zdaniem	judykatury,	analiza	warunków	
dostępu	do	mediów	może	wskazywać	na	to,	że	inwestor	uzyskał	zapewnienie	dostaw	energii	czy	
gazu	 dla	 całego	 obiektu	 handlowo-usługowego	 na	 działkach	 jako	 całości,	 co	 potwierdza,	 że	
obiekt	sprzedażowy	powinien	być	traktowany	jako	całość	techniczno-użytkowa.11	
	
Podsumowując,	 za	 obiekt	 handlowy	 o	 powierzchni	 sprzedaży	 powyżej	 2000	m2	 należy	 uznać	
całość	 techniczno-użytkową,	 charakteryzującą	 się	 związkiem	 funkcjonalnym	 pomiędzy	
elementami	 danego	 obiektu	 (umożliwiającym	 ich	 wzajemne	 funkcjonowanie)	 oraz	 związkiem	
technicznym	 (trwałym	 fizycznym	 połączenie	 tych	 elementów	 ze	 sobą),	 przeznaczoną	 do	
sprzedaży	detalicznej,	w	której	odbywa	się	bezpośrednia	sprzedaż	towarów,	jeżeli	jej	metraż	po	
odliczeniu	powierzchni	usługowej,	gastronomicznej	i	pomocniczej	przekracza	2000	m2.	
	
Z	 definicji	 tej	 wynika,	 że	 nie	 jest	 dopuszczalne	 zakwalifikowanie	 samodzielnego	 obiektu	
hotelarskiego	 jako	 „obiektu	 handlowego”	 w	 rozumieniu	 ustawy	 o	 planowaniu	 i	
zagospodarowaniu	przestrzennym.	W	przypadku	hotelu	prowadzonego	w	obiekcie	handlowym,	
																																																								
9	Wyrok	Wojewódzkiego	Sądu	Administracyjnego	w	Poznaniu	z	dnia	14	sierpnia	2019	r.,	II	SA/Po	88/19.	
10	Wyrok	Wojewódzkiego	Sądu	Administracyjnego	w	Poznaniu	z	dnia	14	sierpnia	2019	r.,	II	SA/Po	88/19.	
11	Tamże.	



powierzchnia	zajęta	pod	usługi	hotelarskie	nie	wlicza	się	do	“powierzchni	handlowej”	obiektu,	
natomiast	może	się	ona	kwalifikować	jako	powierzchnia	świadczenia	usług.		
	
Omawiany	 zakaz	 prowadzenia	 działalności	 obejmuje	 także	obiekty	 usługowe	 o	 powierzchni	
świadczenia	usług	powyżej	2000	m2.	 	Pojęcie	obiektu	usługowego	nie	zostało	zdefiniowane	w	
przepisach,	 w	 tym	 również	 prawa	 budowlanego.	 Niemniej	 w	 załączniku	 do	 ustawy	 –	 Prawo	
budowlane	wyodrębniono	kategorie	obiektów	budowlanych,	wśród	których	wyróżnić	należy:	
Kategoria	XIII	-	pozostałe	budynki	mieszkalne	
Kategoria	 XIV	 -	 budynki	 zakwaterowania	 turystycznego	 i	 rekreacyjnego,	 jak:	 hotele,	 motele,	
pensjonaty,	domy	wypoczynkowe,	schroniska	turystyczne	
Kategoria	XVI	-	budynki	biurowe	i	konferencyjne	
Kategoria	 XVII	 -	 budynki	 handlu,	 gastronomii	 i	 usług,	 jak:	 sklepy,	 centra	 handlowe,	 domy	
towarowe,	 hale	 targowe,	 restauracje,	 bary,	 kasyna,	 dyskoteki,	 warsztaty	 rzemieślnicze,	 stacje	
obsługi	pojazdów,	myjnie	samochodowe,	garaże	powyżej	dwóch	stanowisk,	budynki	dworcowe.	
	
Należy	zatem	uznać,	że	zakaz,	o	którym	mowa	w	rozporządzeniu,	dotyczy	obiektów	ujętych	w	
kategorii	XVII,	czyli	np.	centrów	handlowych,	a	nie	pozostałych	obiektów,	w	których	świadczone	
są	 usługi,	 w	 tym	 obiektów	 hotelarskich.	 Stanowisko	 to	 potwierdza	 fragment	 uzasadnienia	 do	
projektu	 rozporządzenia	 wprowadzającego	 omawiane	 obostrzenia,	 w	 którym	 wskazano,	 że	
projekt	 zakłada	 ograniczenie	 funkcjonowania	 galerii	 handlowych	 (otwarte	 pozostają	 tylko	
niektóre	 punkty	 usługowe	 mające	 istotne	 znaczenie	 dla	 życia	 codziennego	 oraz	 m.in.	 sklepy	 z	
artykułami	 spożywczymi,	 kosmetycznymi,	 artykułami	 toaletowymi	 oraz	 środkami	 czystości,	
wyrobami	 medycznymi	 i	 farmaceutycznymi,	 meblami,	 artykułami	 remontowo-budowalnymi,	
artykułami	dla	zwierząt,	gazetami	lub	książkami).	
	
Prowadzenie	 działalności	 polegającej	 na	 prowadzeniu	 hotelarskich	 w	 obiektach	
połączonych	z	centrami	handlowymi	jest	zatem	dopuszczalne,	aczkolwiek	Rozporządzenie	
zmieniające	 zakazując	wszelkiej	 działalności	 usługowej	w	wielkopowierzchniowych	 obiektach	
handlowych	 nie	 przewiduje	 wyjątku	 dla	 usług	 hotelarskich.	 Wykładnia	 celowościowa	 oraz	
systemowa	przemawia	jednak	za	tym,	że	usług	tych	nie	objęto	zakazem.	Nie	ma	znaczenia,	czy	
hotel	znajdujący	się	w	obiekcie	handlowo-usługowym	o	powierzchni	powyżej	2000	m2	korzysta	
z	 powierzchni	 wspólnej,	 z	 wejściem	 od	 strony	 powierzchni	 handlowo-usługowej,	 czy	 też	
dysponuje	osobnym	wejściem	od	strony	ulicy.	
	
Natomiast	 hotele	 mieszczące	 się	 w	 obiektach	 budowlanych	 należących	 do	 innej	 kategorii	 niż	
XVII,	 czyli	 np.	 w	 obiektach	 sportowych,	 rekreacyjnych,	 mieszkalnych,	 hotelowych,	 czy	
biurowych,	na	wskazanych	wyżej	zasadach,	bez	względu	na	ich	powierzchnię.		
	
Omawiane	przepisy	wejdą	w	życie	w	dniu	7	listopada	2020	r.,	co	oznacza,	że	od	tego	dnia	(po	
północy)	 zaczną	 obowiązywać	 ograniczenia	 w	 nim	 przewidziane.	 Jednocześnie	 na	 mocy	 §2	
Rozporządzenia,	 świadczenie	 usług	 hotelarskich,	 które	 rozpoczęło	 się	 przed	 dniem	 7	
listopada	 2020	 r.,	 które	 nie	 spełnia	 warunków	 określonych	 w	 §	 6	 ust.	 2	 rozporządzenia	
zmienianego	w	§	1,	w	brzmieniu	nadanym	niniejszym	rozporządzeniem,	kończy	się	nie	później	
niż	 z	 dniem	 10	 listopada	 2020	 r.	 Powyższy	 przepis	 oznacza	możliwość	 kontynuacji	 po	 10	
listopada	 pobytów	 w	 ramach	 podróży	 opisanej	 wyżej	 (służbowej,	 zawodowej	 itp.),	 lecz	
zakończenia	 pobytów	 nie	mających	 takiego	 charakteru	 najpóźniej	 10	 listopada	 (np.	 z	 końcem	
doby	hotelowej	lub	przed	końcem	dnia).	


