
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Do dnia 9 kwietnia 2021 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 
2020 r. poz. 2211) jest dopuszczalne, z wyłączeniem działalności, o której 

mowa w ust. 1 pkt 1, wykonywanej na terenie prowadzenia usług 
hotelarskich, wyłącznie: 

 

WYMAGANE POTWIERDZENIE 

1) hotele robotnicze, hotele dla pracowników sezonowych    

2) dla osób wykonujących zawód medyczny 
 dokument wystawiony przez podmiot wykonujący działalnośd 
leczniczą 

3) dla członków załogi statku powietrznego 
dokument wystawiony przez pracodawcę lub umowa z jednostką 
publicznej radiofonii i telewizji lub z nadawcą posiadającym koncesję, 

4) dla osób pracujących na statkach lub morskich platformach 
wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska 
umowa o pracę; 

dokument wystawiony przez pracodawcę lub umowa z jednostką 
publicznej radiofonii i telewizji lub z nadawcą posiadającym koncesję, 

5) dla kierowców wykonujących transport drogowy; 
dokument wystawiony przez pracodawcę lub umowa z jednostką 
publicznej radiofonii i telewizji lub z nadawcą posiadającym koncesję, 

6) dla członków obsady pociągu 
dokument wystawiony przez pracodawcę lub umowa z jednostką 
publicznej radiofonii i telewizji lub z nadawcą posiadającym koncesję, 

7) dla pracowników na stanowiskach bezpośrednio związanych z 
prowadzeniem i bezpieczeostwem ruchu kolejowego 

dokument wystawiony przez pracodawcę lub umowa z jednostką 
publicznej radiofonii i telewizji lub z nadawcą posiadającym koncesję, 

8) dla osób realizujących inwestycje celu publicznego oraz  infrastruktury i 
sieci telekomunikacyjnych 

dokument wystawiony przez pracodawcę lub umowa z jednostką 
publicznej radiofonii i telewizji lub z nadawcą posiadającym koncesję, 

9) dla pracowników zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i 
paliwa; 

dokument wystawiony przez pracodawcę lub umowa z jednostką 
publicznej radiofonii i telewizji lub z nadawcą posiadającym koncesję, 

10) dla pacjentów i ich opiekunów 
skierowanie albo inny dokument potwierdzający, że pacjentowi ma 
zostad udzielone świadczenie opieki zdrowotnej 

11)  funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu 
Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, 
Paostwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Paostwa, Służby Więziennej, 
Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei 

legitymacja służbowa 

12) dla osób przygotowujących i realizujących strategicznych inwestycji w 
sektorze naftowym; 

dokument wystawiony przez pracodawcę lub umowa z podmiotem, 
na rzecz którego są świadczone usługi 



13) dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego w czasie 
zgrupowao lub współzawodnictwa sportowego; 

dokument wystawiony przez podmiot opłacający 
wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio 
międzynarodową federację sportową działającą 
w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez 
Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową 
organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej 
federacji, albo polski związek sportowy, 
albo dokument wystawiony przez Polską Agencję Antydopingową; 

14) dla zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i 
przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub 
egzaminu zawodowego; 

  

15) dla pełnomocników procesowych, obrooców i pełnomocników stron, 
stron postępowania karnego, cywilnego i sądowo administracyjnego 

zawiadomienie albo inny dokument potwierdzający posiedzenie sądu 
lub udostępnienie akt sprawy 

16) dla członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i 
przedstawicieli organizacji międzynarodowych  

dokument wydany przez właściwe Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
potwierdzający ten fakt 

17) dla osób realizujących projekty inwestycyjne w ramach  „Programu 
wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 
2011–2030”  

dokument wystawiony przez pracodawcę lub umowa z jednostką 
publicznej radiofonii i telewizji lub z nadawcą posiadającym koncesję, 

18) dla gości będących żołnierzami wojsk sojuszniczych legitymacja służbowa 

19) dla pracowników cywilnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu 
Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, 
Paostwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Paostwa, Służby Więziennej, 
Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku z 
wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadao zawodowych; 

dokument wystawiony przez pracodawcę lub umowa z podmiotem, 
na rzecz którego są świadczone usługi 

20) w zakresie działalności Domu Poselskiego   

21) dla osób świadczących usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy 
sprzętu i aparatury medycznej lub infrastruktury technicznej 

dokument wystawiony przez pracodawcę lub umowa z podmiotem, 
na rzecz którego są świadczone usługi 

22) dla pracowników obsługujących lotniska oraz ruch lotniczy 
dokument wystawiony przez pracodawcę lub umowa z podmiotem, 
na rzecz którego są świadczone usługi 

23) dla osób z jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz nadawców 
posiadających koncesję 

dokument wystawiony przez pracodawcę lub umowa z jednostką 
publicznej radiofonii i telewizji lub z nadawcą posiadającym koncesję, 

24) dla cudzoziemców niemogących kontynuowad podróży do miejsca 
stałego zamieszkania lub pobytu; 

oświadczenie cudzoziemca 

25) dla pasażerów cywilnych statków powietrznych w przypadku odmowy 
przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów 

dokument wystawiony przez przewoźnika lotniczego 

26) dla gości będących kontrolerami Najwyższej Izby Kontroli legitymacja służbowa 

27) dla pracowników Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej 
(Frontex); 

dokument wystawiony przez pracodawcę lub umowa z jednostką 
publicznej radiofonii i telewizji lub z nadawcą posiadającym koncesję, 

28) dla uczestniczących w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację 
prokuratorską 

publikowane ogłoszenia w sprawie przeprowadzania naboru na 
aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, natomiast  w 
odniesieniu do osób  organizujących egzamin – zaświadczenie 
wydawane przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i 
Prokuratury lub osoby przez niego upoważnionej 

29) dla osób świadczących usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy 
maszyn i urządzeo  przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych 

dokument wystawiony przez pracodawcę lub umowa z podmiotem, 
na rzecz którego są świadczone usługi 

30) dla sędziów sportowych oraz osób przeprowadzających kontrolę 
antydopingową 

dokument wystawiony przez podmiot opłacający 
wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio 
międzynarodową federację sportową działającą 
w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez 
Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową 
organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej 
federacji, albo polski związek sportowy, 
albo dokument wystawiony przez Polską Agencję Antydopingową; 

31) dla dziennikarzy legitymacja prasowa 



32) dla członków komisji i zespołów właściwych w sprawach egzaminów 
adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego 

 dokument wystawiony przez kierownika komórki organizacyjnej w 
Ministerstwie Sprawiedliwości właściwej w sprawach tych 
egzaminów 

33) dla członków komisji egzaminacyjnych w transporcie drogowym, 
kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych, dozorze 
technicznym 

decyzja kierownika jednostki, przy której działają komisje 
egzaminacyjne; 

34) dla członków Paostwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, 
Paostwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz Paostwowej 
Komisji Badania Wypadków Kolejowych 

legitymacja służbowa 

35) dla uczestników delegacji paostwowych lub oficjalnych wizyt delegacji 
zagranicznych 

imienne polecenie wyjazdu służbowego 

36) dla aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej 
zaświadczenie wydane przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa 
i Prokuratury lub osoby przez niego upoważnionej lub legitymacja 
aplikanta 

37) dla zdających na inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska; 
zaświadczenie wydane przez Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska 

38) dla pracowników Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych 
komisji egzaminacyjnych 

dokument wystawiony odpowiednio przez dyrektora Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej lub dyrektora właściwej okręgowej komisji 
egzaminacyjnej 

39) dla zdających Paostwowy Egzamin Specjalizacyjny w  zawodzie lekarza i 
lekarza dentysty 

dokument wystawiony przez dyrektora Centrum Egzaminów 
Medycznych 

40) dla osób ubiegających się o nadanie uprawnieo zawodowych w zakresie 
szacowania nieruchomości; 

zawiadomienie o egzaminie wystawione przez ministra właściwego 
do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa; 

41) dla członków Paostwowej Komisji Kwalifikacyjnej w zakresie szacowania 
nieruchomości; 

 dokument wyznaczający skład zespołu kwalifikacyjnego 
przeprowadzającego postępowanie kwalifikacyjne sporządzony przez 
przewodniczącego Paostwowej Komisji Kwalifikacyjnej 

42) dla członków ekipy filmowej 

dokument potwierdzający udział w produkcji wystawiony przez: 
a) producenta filmu w rozumieniu art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 257) lub 
b) producenta utworu audiowizualnego, koproducenta utworu 
audiowizualnego albo podmiotu świadczącego usługi 
na rzecz produkcji audiowizualnej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym 
wspieraniu produkcji audiowizualnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 198) 
– poprzedzony opinią Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 

43) dla osób: zajmujących kierownicze stanowiska paostwowe ( i  
pracowników)  

dla pracowników wymagane jest imienne polecenie wyjazdu 
służbowego; 

44) dla zdających egzaminy oraz ich opiekunów  w szkole artystycznej  dokument wystawiony przez dyrektora szkoły artystycznej 

 


