
ZARZĄDZENIE Nr 289/2019
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 11.02.2019 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji 
Prezydenta Miasta Krakowa oraz zakresu i trybu przeprowadzenia kontroli przez 
Zespół

Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 
994, 1000, 1349, 1432, 2500), art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz 
usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2017 poz.1553, poz. 60, Dz.U. z 2018 r. 
poz. 650 i 2361) oraz § 8 i 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie 
obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 
2166) zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół zadaniowy ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej 
w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa, zwany dalej Zespołem, w składzie:

Przewodnicząca:
Bożena Zaremba – Marcych – Wydział ds. Turystyki 

Członkowie:
Magdalena Brzostowska – Wydział ds. Turystyki 
Gabriela Duda – Wydział ds. Turystyki
Katarzyna Janik – Wydział ds. Turystyki
Daniel Łapaj - Wydział ds. Turystyki
Iga Pogoda – Wydział ds. Turystyki,
Dominika Witkowicz – Wydział ds. Turystyki,

§ 2. 1. Zespół dokonuje czynności kontrolnych obiektów noclegowych wpisanych do 
ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa właściwego ze względu na miejsce ich położenia, 
zgodnie z regulaminem pracy Zespołu, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Regulamin utworzony jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 
a także rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie 
obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie oraz 
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. 

3. Zespół dokonuje kontroli każdorazowo na podstawie pisemnego upoważnienia 
Prezydenta Miasta Krakowa.

§ 3. 1. Przewodnicząca organizuje pracę Zespołu.
2. Przewodnicząca Zespołu sporządza i przedkłada Prezydentowi Miasta Krakowa raz 

na 12 miesięcy sprawozdanie z pracy Zespołu - w terminie do końca  miesiąca następującego 
po zakończeniu okresu, w którym były prowadzone kontrole.

3. Kopie sprawozdań należy każdorazowo przesłać do Zastępcy Prezydenta Miasta 
Krakowa odpowiedzialnego za turystykę. 

§ 4. Obsługę kancelaryjno – biurową Zespołu zapewnia Wydział  ds. Turystyki.



§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału ds. Turystyki.

§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 2244/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. 
w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji 
Prezydenta Miasta Krakowa oraz zakresu i trybu przeprowadzenia kontroli przez Zespół.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


