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Szanowna Pani,

w odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości udostępniania w obiektach hotelarskich

basenów i siłowni dla gości nocujących i nienocujących, zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

(Dz. U. poz. 2091), uprzejmie informuję, iż zgodnie z § 10 ust. 2 ww. rozporządzenia 

do dnia 27 grudnia 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, z poźn. zm.) 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,
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d) będących pacjentami i ich opiekunami, w celu uzyskania świadczenia opieki 

zdrowotnej.

Zgodnie z ww. przepisem nie jest możliwe prowadzenie wykonywanej na terenie 

prowadzenia usług hotelarskich działalności, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 i 3, a więc 

działalności polegającej na prowadzeniu:

1) dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca 

do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach 

o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych; (…)

3) działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej 

Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z).

Przedmiotowe wyłączenie nie dotyczy natomiast prowadzonych na terenie 
prowadzenia usług hotelarskich działalności, wskazanej w § 10 ust. 1 pkt 2 
ww. rozporządzenia, polegającej na prowadzeniu basenów, aquaparków, siłowni, 
klubów i centrów fitness. 

Z poważaniem 

Damian Jakubik 

Dyrektor 
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