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Za∏àcznik nr 6

WYMAGANIA CO DO WYPOSA˚ENIA ORAZ ZAKRESU ÂWIADCZONYCH US¸UG DLA SCHRONISK

Lp. Wymagania

1 2 3

I. Instalacje w budynku

1 Ogrzewanie zapewniajàce utrzymanie w pomieszczeniach noclegowych i Êwietlicy tem-
peratury 18 °C

o

II. Recepcja

3 Telefon dost´pny dla goÊci o

2 Bie˝àca zimna i ciep∏a woda1) o

4 Przechowywanie pieni´dzy, przedmiotów wartoÊciowych, baga˝u i sprz´tu turystycz-
nego

o

5 Informacja turystyczna2) o

III. Inne us∏ugi

7 Mo˝liwoÊç suszenia odzie˝y we wskazanym miejscu o

6 Sprzeda˝ podstawowych drobnych artyku∏ów higienicznych i kosmetycznych, s∏odyczy,
pamiàtek

o

8 Stanowisko umo˝liwiajàce dokonanie drobnych napraw sprz´tu turystycznego, czysz-
czenie odzie˝y i sprz´tu

o

IV. Cz´Êç mieszkalna

9 Minimalna powierzchnia pokoju w m2 (bez wyodr´bnionych: ∏azienki, WC i przedpo-
koju)3):

1) 1-osobowego

2) 2-osobowego

3) 3-osobowego

4) 4-osobowego

5) wi´kszego ni˝ 4-osobowy (powierzchnia 4-osobowego plus 2,5 m2 dodatkowo na ka˝-
dà nast´pnà osob´)

5

7

9

12

o
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V. Us∏ugi gastronomiczne

12 Jad∏odajnia oferujàca posi∏ki typu barowego o

o

10 Urzàdzenia higieniczno-sanitarne ogólne (liczba miejsc noclegowych na jedno urzàdze-
nie)4):

1) umywalka z lustrem i pó∏kà

2) WC

3) natrysk

4) wieszaki na r´czniki i bielizn´ osobistà

20

20

35

o

11 Meble w pokoju:

1) ∏ó˝ko5)

2) stó∏

3) krzes∏o lub taboret6) (1 na osob´)

4) stolik lub pó∏ka (przy ka˝dym ∏ó˝ku)

5) szafa ubraniowa lub wn´ka7)

6) kosz na Êmieci niepalny

7) wieszaki na okrycia wierzchnie

o

o

o

o

o

o

13 Stanowisko do przyrzàdzania i spo˝ywania posi∏ków oraz do zmywania naczyƒ o

ObjaÊnienia znaków i  odnoÊników:

o wymaganie obowiàzuje
1) Ciep∏a woda minimum dwie godziny rano i dwie godziny wieczorem, o ustalonej porze.
2) Informacja turystyczna, w tym tablica zawierajàca zwi´z∏y opis szlaków prowadzàcych do sàsiednich schronisk oraz miej-

scowoÊci, zasadniczo w formie mapy lub schematu, informacja o rozk∏adzie jazdy komunikacji publicznej z najbli˝szej
miejscowoÊci (przystanku, stacji), informacja o gro˝àcych niebezpieczeƒstwach i zasadach wzywania pomocy.

3) Dopuszcza si´ ∏ó˝ka pi´trowe przy wysokoÊci pokoju min. 2,5 m; powierzchnia pokoju mo˝e byç wówczas mniejsza o 20 %.
4) Z wyjàtkiem miejsc w pokojach majàcych te urzàdzenia; w obiektach nowych wskaêniki urzàdzeƒ higieniczno-sanitarnych

powinny byç zgodne z warunkami technicznymi dla obiektów zamieszkania zbiorowego.
5) Dopuszcza si´ stela˝ wyposa˝ony w materac ze zdejmowanym pokrowcem nadajàcym si´ do prania.
6) Dopuszcza si´ ∏awy.
7) W pokojach wi´kszych ni˝ 2-osobowe po 1 segmencie na ubrania i bielizn´ o powierzchni co najmniej 0,25 m2 na osob´.


