
„ODPOCZYWAJ W POLSCE – BEZPIECZNIE”

PROJEKT CERTYFIKACJI OBIEKTÓW 

ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI NOCLEGOWE DLA TURYSTÓW



CEL PROJEKTU

Promocja Promocja obiektów świadczących usługi zgodnie z wymogami GIS.

Aktywizacja

Wsparcie

Aktywizacja i edukacja obiektów świadczących usługi noclegowe 

poprzez udostępnienie materiałów na temat przygotowania do 

świadczenia usług w dobie zagrożenia epidemiologicznego.

Informacja 

Bezpieczeństwo

Wzmocnienie zaufania turysty do destynacji poprzez  profilaktykę i 

kontrolę w zakresie pandemii. 

Zapewnienie Polakom informacji na temat obiektów 

przystosowanych do świadczenia usług zgodnie z wytycznymi GIS.



ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO CERTYFIKACJI

Program skierowany jest do wszystkich podmiotów świadczących usługi noclegowe 

na terenie Polski:

➢ Hotele

➢ Motele

➢ Pensjonaty

➢ Domy wycieczkowe

➢ Schroniska młodzieżowe

➢ Gospodarstwa agroturystyczne

Zgłoszenie jest bezpłatne i nieobowiązkowe.

Certyfikat ważny jest przez rok od momentu potwierdzenia przestrzegania zasad 

i wytycznych.



ETAPY PROCESU CERTYFIKACJI

▪ Udostępnienie wytycznych

▪ Informacja do branży

▪ Dostosowanie obiektu

▪ Szkolenie dla audytorów

▪ Wizyty audytorów w 

wylosowanych obiektach

▪ Wypełnienie ankiety

▪ Weryfikacja zgłaszającego

▪ Certyfikacja

Przygotowanie

POT

Autocertyfikacja Weryfikacja

POT/ROT/LOT 

lub inne 

podmioty



ETAP 1

▪ Udostępnienie wytycznych

Na stronie POT udostępnione zostaną aktualne wytyczne 

przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju w oparciu o zalecenia 

GIS. Pomogą one dostosować obiekty do aktualnie panujących 

warunków.

▪ Informacja do branży

Do branży zostanie wysłany newsletter wraz z informacją 

o Programie oraz wytycznymi dla obiektów.

▪ Dostosowanie obiektu

W oparciu o udostępnione wytyczne obiekt podejmie 

samodzielne kroki w celu wdrożenia wspomnianych wytycznych.

Przygotowanie



ETAP 2

▪ Wypełnienie zgłoszenia

Na dedykowanej programowi stronie internetowej przedsiębiorcy 

zapoznają się z obowiązującymi wytycznymi i zaleceniami 

oraz poprzez wypełnienie „Karty dostosowania obiektu” 

potwierdzą ich przestrzeganie. Karta ta będzie rodzajem ankiety, 

na podstawie której osoba zarządzająca obiektem będzie mogła 

sprawdzić zgodność wdrożonych działań z wytycznymi. 

▪ Weryfikacja zgłaszającego

Pracownik POT skontaktuje się z obiektem w celu weryfikacji 

zgłoszenia.

▪ Certyfikacja

Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia obiekt będzie mógł 

pobrać ze strony internetowej Certyfikat „Bezpieczny obiekt”.

Informacja o nadaniu Certyfikatu zostanie przesłana do 

odpowiedniej Regionalnej/Lokalnej Organizacji Turystycznej 

(w zależności od lokalizacji obiektu).

Przygotowanie
Autocertyfikacja



ETAP 3

▪ Szkolenie dla audytorów

Prowadzone przy współpracy z epidemiologami.

▪ Wizyta audytorów

Prowadzone przy współpracy z Regionalnymi i Lokalnymi 

Organizacjami Turystycznymi.

W przypadku zauważonych uchybień obiekt traci Certyfikat, 

lecz zostaną mu zlecone odpowiednie działania naprawcze. 

Kolejna wizyta audytora może odbyć się na wniosek obiektu 

i na jego koszt.

----

Liczba wizyt audytorskich zależeć będzie od liczby zgłoszonych 

obiektów (dobór będzie losowy, z uwzględnieniem liczby aplikacji 

z poszczególnych regionów).

Przygotowanie
Weryfikacja



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


