
Dobre praktyki w zakresie 

prowadzenia działalności 

turystycznej na wsi  w dobie 

pandemii. 



HOTELE – aktualne na dzień 6.11.2020 

Działalność hoteli jest obecnie dopuszczalna, z wyłączeniem 

działalności klubów i dyskotek oraz miejsc udostępnionych do 

tańczenia. 

Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, gastronomii oraz 

działalności kulturalnej czy sportowej – jeśli taka jest świadczona w 

hotelu itp. Baseny, centra fitness oraz siłownie – dostępne są tylko 

dla gości hotelowych przebywających w hotelu co najmniej jedną 

dobę hotelową. 

Obowiązuje od: 6 listopada 2020 r.  do: 29 listopada 2020 r. 
RO ZPORZĄDZENIE 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. z 2020 r. poz. 1972) 

 



HOTELE 
Od 7 listopada ograniczone jest prowadzenie działalności 
hotelarskiej. Hotele są dostępne tylko dla: 
1. gości przebywających w podróży służbowej,  
2. dla sportowców w czasie zgrupowań i współzawodnictwa    
    sportowego, 
3. dla osób, które wykonują zawód medyczny - w związku z tzw.  
    „Hotelem dla medyka” 
4. pacjentów oraz ich opiekunów, jeżeli konieczność zapewnienia im  
    zakwaterowania wynika z warunków określonych dla danego  
    świadczenia opieki zdrowotnej (np.: pacjenci onkologiczni i   
    dializowani oraz mali pacjenci przebywający pod opieką osób  
    dorosłych). 
5. Dopuszczona jest również działalność hoteli pracowniczych. 

Obowiązuje do: 29 listopada 2020 r. 



Spełnimy wymagania  rozporządzenia, pobierając od osoby rezerwującej usługę 
hotelarską potwierdzenie spełnienia odpowiednich warunków.   

Taki dokument może być wystawiony przez pracodawcę albo kwaterodawca posiada 
przygotowane pisemne oświadczenie, które gość wypełnia na miejscu lub w trakcie 

zamawiania noclegu 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż korzystam z usług hotelarskich w ramach podróży 
służbowej: 
- wykonywanej w związku z czynnościami służbowymi lub zawodowymi, 
- w związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem działalności gospodarczej  
- jestem zawodnikiem korzystającym z usług hotelarskich w czasie zgrupowań i 
współzawodnictwa sportowego, 
-  jestem osobą wykonującą zawód medyczny, 
-  jestem pacjentem/opiekunem pacjenta, wobec którego konieczność zapewnienia 
zakwaterowania wynika z warunków świadczeń opieki zdrowotnej. (niepotrzebne skreślić) 

Przykładowe oświadczenie 
Oświadczenie związane z panującą epidemią COVID-19 

oraz wprowadzonymi ograniczeniami w działalności hotelarskiej 



Jednocześnie oświadczam, że: 
• Nie jestem poddany/a  kwarantannie, izolacji (osoba chora na Covid-19), ani też zakażona SARS 
CoV-2 
• Jeśli przebywałem/am na kwarantannie, to posiadam zaświadczenie lub wynik testu, iż jestem 
zdrowy/a 
• Jednocześnie oświadczam, iż  w przypadku zachorowania  na koronawirusa w okresie mojego 
pobytu na tej kwaterze nie będę rościł/ła pretensji o przyczynienie się do zakażenia w stosunku do 
właścicieli obiektu.  
• W przypadku zachorowania i obowiązku przedłużenia  z tego powodu pobytu na kwaterze 
zobowiązuję się do pełnego pokrycia kosztów  za te dodatkowe dni pobytu. 
• Poza tym będę ściśle przestrzegał/a regulaminu pobytu w obiekcie i stosował/a się do wszystkich 
zaleceń, mających wpływ na moje bezpieczeństwo zdrowotne. 

Data:           Nazwisko, imię …………………………………………….. .                          
 Adres zamieszkania: ………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………. 
Tel.: ……………………………… 
Powyższe dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym .                   podpis 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  potrzebnych w razie zachorowania dla GIS, 
prowadzącego niezbędne czynności  w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii 
koronawirusa oraz  niezbędne do realizacji umowy rezerwacji pobytu.   

                                                                                                                                  podpis 



Zgodnie z § 2. tegoż rozporządzenia, jeżeli świadczenie 

usług hotelarskich, które nie spełnia wymogów 

określonych w rozporządzeniu, czyli nie jest realizowane 

związku z czynnościami służbowymi lub zawodowymi, a 

rozpoczęło się przed dniem 7 listopada 2020 r., to pobyt 

gościa musi się skończyć nie później niż z dniem 10 

listopada 2020 r. 



U S T AWA z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o usługach hotelarskich  

oraz  

usługach pilotów wycieczek i przewodników 

turystycznych 

 

 Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 884 z póź. zmianami  

 

 Dz. U. z 2019 r. poz. 238, z 2020 r. poz. 374, 568.  



Rozdział 5  

Usługi hotelarskie 

Art. 35. 

1. Usługi hotelarskie mogą być świadczone w obiektach hotelarskich, które 

spełniają: 

1) wymagania co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych 

usług, ustalone dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany; - 

(dotyczy obiektów z zastrzeżonymi nazwami rodzajowymi) 

2) wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi 

przepisami. 

3.  Organ prowadzący ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi 

hotelarskie, może w razie wątpliwości co do spełnienia wymagań budowlanych, 

przeciwpożarowych i sanitarnych, wezwać osobę świadczącą usługi hotelarskie w 

tym obiekcie do udokumentowania spełnienia tych wymagań w sposób określony 

w ust.2  

https://standardyprawa.pl/akt/105/art/16743


2. Spełnianie w innych obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie, 

wymagań określonych w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

usługach turystycznych dokumentuje się w zakresie wymagań: 

 

1) budowlanych - książką obiektu budowlanego, o której mowa w art. 64 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. - Prawo budowlane, przedstawioną do wglądu organowi dokonującemu 

kontroli obiektu budowlanego, w przypadku obiektów budowlanych, w stosunku do 

których obowiązek posiadania książki obiektu budowlanego istnieje na podstawie tej 

ustawy, a w przypadku gdy obiekt nie posiada książki obiektu budowlanego - protokołem 

z kontroli obiektu budowlanego; 

2) przeciwpożarowych - opinią właściwego miejscowo komendanta 

powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej; 

 

WYJAŚNIENIE 



 

3) sanitarnych - opinią właściwego miejscowo państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego, a w obiektach, które znajdują się na terenie jednostki 

organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub 

przez niego nadzorowanej lub na terenie administrowanym przez organ 

podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego 

nadzorowany - opinią właściwego miejscowo państwowego inspektora 

sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 



Rozdział 5 Usługi hotelarskie 

Art. 35. 

2. Usługi hotelarskie mogą być świadczone również w innych obiektach, jeżeli obiekty te 

spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, o których mowa w art. 45 pkt 4, 

oraz wymagania określone w ust. 1 pkt 2. 

3. Za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także 

wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w 

prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te spełniają minimalne 

wymagania co do wyposażenia, o których mowa w art. 45 pkt 4, oraz wymagania 

określone w ust. 1 pkt 2. 

4. Domniemywa się, że w obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie bez 

uprzedniego zgłoszenia do właściwej ewidencji, o której mowa w art. 38, nie są 

spełnione wymagania sanitarne, o których mowa w ust. 1 pkt 2. 

https://standardyprawa.pl/akt/105/art/16743


Art. 39.  

3. Przed rozpoczęciem świadczenia usług 

hotelarskich w obiekcie, o którym mowa w art. 

35 ust. 2, przedsiębiorca lub rolnik 

zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w 

gospodarstwie rolnym jest obowiązany zgłosić 

ten obiekt do ewidencji wymienionej w art. 38 

ust. 3. (Prowadzonej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) 



O WPIS DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI 

HOTELARSKIE OBIEKTU NIE BĘDĄCEGO OBIEKTEM HOTELARSKIM1 ORAZ 

PÓL BIWAKOWYCH na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 

hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 238) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 

sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są 

świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2166).  

I.  Nazwa własna obiektu (pola biwakowego):......................................................  

    Adres obiektu (pola biwakowego): ........................... (kod pocztowy) (dzielnica) .....    

    (ulica, nr domu, nr lokalu) 

    nr telefonu: + 48 ...................... e-mail: .....................................................................  

    adres strony www/media społecznościowe: .............................................................  

WNIOSEK 



III. Opis obiektu  

1.  Okres świadczenia usług:  

            Całoroczny  

            Sezonowy w okresie od ……………… do ……………………………………  

2. Pokoje i miejsca noclegowe: 

Wyszczególnienie  

Liczba  apartamentów 
/pokoi/domków 

Miejsca noclegowe 

Pola biwakowe i 
miejsca na 
ustawianie 
namiotów i 

przyczep 
samochodowych  

Miejsca w 
namiotach i 
przyczepach 

mieszkalnych i 
obiektach ogółem 

z łazienką i WC 
prowizorycznych 

 

Ogółem Z łaź i wc 

Pokoje: ………………… 5 
Liczba stanowisk 
dla namiotów:  5 

Liczba miejsc w 
namiotach: 10 

1-osobowe 1 1 1 

2-osobowe 2 1 4 
Liczba stanowisk 

dla przyczep 
samochodowych: 4 

Liczba miejsc w 
przyczepach 

mieszkalnych i 
obiektach 

prowizorycznych: 
20 

3-osobowe 2 1 6 



1. Oświadczam, że zgłaszany do ewidencji obiekt (pole biwakowe) spełnia wymogi 

budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe niezbędne do prowadzenia usług 

hotelarskich, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 

hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek przewodników turystycznych oraz 

określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 

2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są 

świadczone usługi hotelarskie.  

2. Zobowiązuję się przesłać pisemną informację o każdej zmianie dotyczącej 

świadczonych usług, jak również informację o zaprzestaniu świadczenia usług 

hotelarskich, zgodnie z § 17. 1. ww. rozporządzenia – na adres: Urząd 

……………………………………………...  

3. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku zostały wpisane prawidłowo i 

zgodnie ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku.  

 

                                      ........................................................................................ 

                                                               Data i czytelny podpis wnioskodawcy 





Wytyczne dla funkcjonowania turystyki 

wiejskiej, w tym agroturystyki w trakcie 

epidemii COVID-19 w Polsce  
 



Ustalenie zasad określających 

sposoby utrzymania fizycznej 

odległości pomiędzy 

gośćmi/klientami, przynajmniej 1,5 m, 

jeśli wynajmujemy samodzielne 

pokoje dla rodzin niespokrewnionych.  

Preferowana forma kwaterowania: 

w domkach i samodzielnych 

jednostkach mieszkalnych z kuchnią 

i łazienką, z możliwością 

przygotowywania samodzielnie w 

nich posiłków - zminimalizowanie 

kontaktu z gospodarzami i innymi 

gośćmi. 



W przypadku obiektów, które dysponują 

większą liczbą pokoi oraz posiadają wspólne 

ciągi komunikacyjne oferowanie wyjazdów 

rodzinnych. Zwalnia to  

z noszenia maseczek  

na terenie posesji 

oraz zachowywania  

odległości . 



W takim układzie trudno zachować 

dystans pomiędzy osobami 

niespokrewnionymi. 



Wywieszenie w widocznym miejscu 
informacji, jak skutecznie myć i 
dezynfekować ręce 
oraz  udostępnienie środków  
do dezynfekcji w miejscu 
niedostępnym dla dzieci. 



Informowanie i egzekwowanie 

obowiązku zasłaniania ust i nosa 

(maseczką lub szalikiem) przez 

każdą osobę przebywającą w 

obiekcie turystyki wiejskiej. 

Zachowanie tych zasad 

zapobiega zakażeniom. 



Wywieszenie regulaminu pobytu 

Szanowni Goście, 
 

Zgodnie z zaleceniami GIS w sprawie funkcjonowania 
kwater wiejskich i gospodarstw agroturystycznych 
w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce oraz w celu 

zminimalizowania ryzyka zakażenia tym wirusem zarówno 
Państwa jak i nas domowników podjęliśmy  

procedury bezpieczeństwa  
i prosimy o przestrzeganie poniższego regulaminu.   

Opracowanie regulaminu 

obowiązującego w obiekcie 



W celu zminimalizowania kontaktów bezpośrednich z 
domownikami prosimy o samodzielne:  

 
• wietrzenie pokoi i holu 
 
 
•utrzymanie w czystości pokoi i toalet oraz ich 
dezynfekowanie. Odkurzacz dostępny w holu, środki 
czystości w łazienkach. 
•regularne zmywanie i dezynfekowanie blatu 
kuchennego oraz stołu w aneksie wypoczynkowym. 



•segregowanie śmieci zgodnie z opisami na pojemnikach 
i wrzucanie  zawiązanych worków ze śmieciami do 
odpowiednich pojemników znajdujących się na zewnątrz 
budynku. 
•W razie potrzeby kontaktowanie się z gospodarzem pod 
nr 
•W kontaktach osobistych korzystanie ze środków do 
dezynfekcji rąk, maseczek ochronnych, rękawic 
jednorazowych oraz wrzucanie zużytych do specjalnie 
oznakowanych pojemników. 



W celu zminimalizowania ryzyka wzajemnego zakażenia się 
koronawirusem wśród Gości prosimy o: 

 
•noszenie osłon nosa i ust w kontaktach z osobami spoza 
rodziny.  Nośmy maseczki, nawet jeśli prawo tego od nas nie 
wymaga i nie ma za to kary. 
 
•utrzymywanie bezpiecznej odległości w kontaktach z innymi gośćmi 
(rekomendowane 2 m, min 1,5 m ) 
 
•częste, regularne i dokładne mycie rąk oraz ich dezynfekowanie 
zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce.  
 
•zakrywanie podczas kaszlu i kichania ust i nosa zgiętym łokciem lub 
chusteczką – jak najszybciej wyrzucenie jej  
do zamkniętego kosza i umycie rąk. 



•niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i 
oczu. 
 
•bezwzględny zakaz przyjmowania osób spoza  obiektu, jako 
swoich gości. 

 
•w przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy 
skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-
epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie 
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 
i poinformować o podejrzeniu zakażenia koronawirusem. 
Poinformowanie też gospodarza obiektu pod nr  



Zasady ogólne:  
•nieudostępnianie środków dezynfekujących dzieciom. 

 
 

•każdorazowo przed wejściem do obiektu korzystanie z pojemnika 
do dezynfekcji rąk znajdującego się przy wejściu. 
 
 
 
•maseczki, rękawice można zakupić w sklepie lub aptece. 
 
 
Dziękujemy za stosowanie się do powyższych procedur i życzymy 

miłego wypoczynku. 



Propagować wzmacnianie odporności poprzez  

ruch, spacery i gimnastykę. Wskazywać 

miejsca dogodne do uprawiania sportu. 



Żywienie gości. 
 

1. Zaleca się dostarczanie posiłków do pokoi. Jednak, gdy jest to niemożliwe 

wskazane jest ustalenie godzin posiłków dla poszczególnych rodzin czy osób z 

danego pokoju, w przypadku dysponowania wspólną jadalnią dla większej 

liczby gości (kilka rodzin). 

 

2. Wyłączenie możliwości korzystania z bufetu czy tzw. ,,szwedzkiego stołu’’, 

możliwość serwowania posiłków w jadalni pod warunkiem zachowania 

minimum 1,5 m odległości między osobami spożywającymi posiłek.  



Tak podane posiłki stwarzają duże 

zagrożenie do rozprzestrzeniania się 

wirusa. 



Żywienie gości. 

3. Uwzględnienie czasu na czynności porządkowe pomiędzy rotacją 

gości korzystających z jadalni lub kuchni.  

 

 

 

 



Strefa gastronomiczna  
 

4. Każdorazowe dezynfekowanie stolika po zakończeniu obsługi 

gości lokalu gastronomicznego przy danym stoliku, wraz z 

wymianą serwet, obrusa i podkładek pod talerze. Po zakończonej 

dezynfekcji stolik powinien zostać oznaczony (zdezynfekowano). 

Zalecana rezygnacja z obrusów. 



5. Regularne (kilka razy w ciągu dnia) czyszczenie powierzchni  
       wspólnych, z którymi stykają się klienci, np. klamek,  
       poręczy, uchwytów blatów, oparcia krzeseł. 

 

 

6. Umieszczenie przy wejściu do jadalni dozownika ze 

środkiem do dezynfekcji, ręczniki jednorazowe oraz 

kosza na odpady  zmieszane - regularnie opróżniane.  



7. Zapewnienie, w miarę możliwości, częstego wietrzenia jadalni i kuchni. 

 

 

  

 

 

 

8. Umieszczenie przy wejściu informacji o maksymalnej liczbie gości w 

jadalni 



9. Zastąpienie solniczek, pieprzniczek, cukiernic saszetkami.  
 

 

 

 

 

 

 

 

10. Mycie naczyń i sztućców w zmywarce z dodatkiem 
detergentu, w temperaturze co najmniej 60C lub wyparzenie.  
 

 

 

 

11. Preferowane jednorazowe sztućce – co ze środowiskiem? 



Zgodnie z Art. 44.3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1553), który brzmi:  

3. Przedsiębiorcy świadczący usługi hotelarskie w obiektach hotelarskich 

mogą, w celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa klientów i ich 

mienia, wydawać regulaminy porządkowe wiążące wszystkie osoby 

przebywające na terenie obiektu. 

proponujemy przykładowe oświadczenie, które goście powinni zaakceptować 

przed przyjazdem i je podpisać po przyjeździe. 

 

Takie oświadczenie chroni kwaterodawców przed ewentualnymi roszczeniami 

Klientów w przypadku zakażenia. 

  



Oświadczenie związane z panującą epidemią COVID-19  
Ja niżej podpisany/a oświadczam w imieniu własnym, jak i wszystkich osób, w imieniu których 
dokonuję rezerwacji , że:  
Nie jestem poddany/a kwarantannie, izolacji (osoba chora na Covid-19), ani też zakażona SARS 
CoV-2 
 Jeśli przebywałem/am na kwarantannie, to posiadam zaświadczenie lub wynik testu, iż jestem 
zdrowy/a  
 Jednocześnie oświadczam, iż w przypadku zachorowania na koronawirusa w okresie mojego 
pobytu na tej kwaterze nie będę rościł/ła pretensji o przyczynienie się do zakażenia w stosunku do 
właścicieli obiektu. 
 W przypadku zachorowania i obowiązku przedłużenia z tego powodu pobytu na kwaterze 
zobowiązuję się do pełnego pokrycia kosztów za te dodatkowe dni pobytu.  
 Poza tym będę ściśle przestrzegał/ła regulaminu pobytu w obiekcie i stosował/ła się do 
wszystkich zaleceń, mających wpływ na moje bezpieczeństwo zdrowotne.  
 
Data:                                   Nazwisko, imię ……………………… .podpis Adres zamieszkania: 
…………………………………………………………  
Tel.: ………………………………    Podpis:……………………………… 
Powyższe dane osobowe Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych potrzebnych w razie zachorowania dla GIS, prowadzącego niezbędne czynności w celu 
zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa oraz niezbędne do realizacji umowy 
rezerwacji pobytu.      Podpis:……………………………… 



Najważniejsze,  

to zachować zdrowy rozsądek 

Krystyna Drąg, PGTW ,,GG'' 


