
Dla kogo otwarte są hotele: 

 dla osób wykonujących zawód medyczny 

 dla członków załogi statku powietrznego 

 dla osób wykonujących pracę lub świadczących usługi na statkach lub morskich platformach 

wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę 

 dla kierowców wykonujących transport drogowy 

 dla członków obsady pociągu 

 dla pracowników zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio 

związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem 

określonych rodzajów pojazdów kolejowych 

 dla osób wykonujących czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego 

 dla pracowników podmiotów zapewniających ciągłość działania infrastruktury krytycznej 

obejmującej zapewnienie prądu trakcyjnego oraz paliw płynnych dla przewoźników kolejowych; 

 dla pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie 

wykonującym działalność leczniczą; 

 dla gości będących funkcjonariuszami albo żołnierzami: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, 

Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku w wykonywaniem przez nich 

zadań służbowych; 

 dla osób wykonujących w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z 

przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących 

inwestycji w zakresie terminalu 

 dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego korzystających z tych usług w czasie 

zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego; 

 dla zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego; 

 dla pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, 

cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz 

tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu 

poprzedzającym; 



 dla członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji 

międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami 

paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji. 

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

 dla uczestniczących w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje 

prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, a także zdających egzamin sędziowski i egzamin 

prokuratorski oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu tych 

konkursów i egzaminów; 

 dla osób świadczących usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy maszyn i urządzeń 

wykorzystywanych w zakładach przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych, w związku z 

wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności 

gospodarczej związanej z tymi usługami,  

 dla osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie treści wykorzystywanych przez 

nadawców posiadających koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. 

o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805), w związku z wykonywaniem zadań zawodowych 

lub działalności gospodarczej związanej z przygotowaniem treści wykorzystywanych przez tych 

nadawców; 

 dla cudzoziemców niemogących kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub pobytu; 

 dla pasażerów cywilnych statków powietrznych w przypadkach, w których pasażerowi przysługuje 

prawo, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i 

pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego 

opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 11.04.2004, str. 

1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 8 , str. 10).”; 

 

  

 

 

 

 


