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       Pan  
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       Prezes Rady Ministrów 

 

 

Szanowny Panie Premierze! 

Z ogromnym niepokojem przyjęliśmy informację, że w projekcie Rozporządzenia Rady 

Ministrów z 30 kwietnia 2020 roku - w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (w Rodz. 4, par. 8, pkt. 3.) 

- prowadzenie usług hotelarskich zostało dopuszczone od 4 maja, jednak z wyłączeniem 

usług świadczonych w pomieszczeniach restauracji i barów hotelowych oraz sal 

konferencyjnych.  

Powyższy projekt rozporządzenia zawiera zapisy rozbieżne z udostępnionymi publicznie 

wczoraj (29 kwietnia) wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w konsultacji z GIS, które 

stanowią, że restauracje hotelowe mogą serwować posiłki dla swoich gości przy 

zachowaniu reżimu sanitarnego. Informację tę przyjęliśmy z zadowoleniem, ponieważ 

taka organizacja działalności hotelu dawała nam nadzieję na przystąpienie branży do 

odbudowy po załamaniu wielotygodniowym przestojem. IGHP zaapelowała wczoraj do 

hotelarzy o ścisłe stosowanie wytycznych Ministerstwa Rozwoju, które zminimalizuje 

ryzyko zarażenia gości, dostawców i pracowników. 

Naszym zdaniem bezpieczniejsza jest obsługa gości w restauracji hotelowej przy 

stosowaniu reżimu sanitarnego, zachowaniu odległości między osobami i innych 

ograniczeń, niż umożliwienie im szukania wyżywienia poza hotelem. Naszym zdaniem 

usługa room serwisu hotelowego nie zaspokoi potrzeb gości w tym zakresie więc 

dopuszczenie osób trzecich (kurierów) dostarczających posiłki dla gości, stwarzać będzie 

dodatkowe ryzyko niezachowania dystansu społecznego na terenie hotelu. Większość 

obiektów, nie czekając na przepisy, już wypracowała właściwe procedury dla zachowania 

bezpieczeństwa gości i pracowników hoteli. Jesteśmy przekonani, że otwarcie restauracji 

dla gości hotelowych ograniczy ryzyko w stosunku to tego, które towarzyszy korzystaniu 

z zewnętrznych punktów gastronomicznych sprzedających na wynos 

IGHP, reprezentując branżę hotelarską w naszym kraju, wyraża zaniepokojenie brakiem 

spójności informacyjnej, która zakłóca proces przygotowania hoteli do uruchomienia.  
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Biorąc pod uwagę powyższe, apelujemy do Pana Premiera o wprowadzenie 

odpowiednich zmian do projektu Rozporządzenia, które uwolnią gastronomię hotelową 

dla gości, przy zachowaniu najwyższych zasad bezpieczeństwa. Tylko w ten sposób 

hotelarze będą mogli realnie przystąpić do odbudowy swoich przedsiębiorstw i – mając 

na uwadze wszelkie wymogi sanitarne – ponownie zacząć przyjmować gości, którym 

zapewnią komfort i bezpieczeństwo.  

 

Z wyrazami szacunku, 

    Za zarząd IGHP 

 

/-/ Ireneusz Węgłowski 

       Prezes IGHP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Pani Jadwiga Emilewicz,  

Wiceprezes Rady Ministrów 

Minister Rozwoju 

 

Pan Łukasz Szumowski 

Minister Zdrowia 

 

Pan Andrzej Gut-Mostowy 

Sekretarz Stanu w 

Ministerstwie Rozwoju 


