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Kraków, 15.03.2020 

 

 

 

 

Szanowna Pani 

Jadwiga EMILEWICZ 

Minister Rozwoju 

 

 

Szanowna Pani Minister, 

zwracam się do Pani w imieniu kilkuset firm turystycznych zrzeszonych w Izbie 

Turystyki RP i największych regionalnych izbach turystycznych działających na 

terenie Polski. Reprezentujemy przedsiębiorców działających we wszystkich 

obszarach turystyki i wszyscy w bardzo dużym stopniu odczuwamy aktualne 

zawirowania branżowe związane ze zjawiskiem wirusa COVID-19. 

My, przedsiębiorcy działający w branży turystycznej, zdajemy sobie sprawę, że 

kryzys spowodowany światową epidemią koronawirusa nie dotyczy wyłącznie 

naszych przedsiębiorstw, a obecne działania państwa muszą być ukierunkowane 

przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa i zahamowaniu 

rozprzestrzeniania się choroby. 

Jednakże nie powinniśmy pozwolić by bezwarunkowe stosowanie prawa i norm 

społecznych, takich samych jak w czasie przed zawirowaniami, doprowadziło do 

upadku tysięcy firm i zlikwidowania setek tysięcy miejsc pracy, która utworzyła nasza 

branża. W tym miejscu wypada nadmienić, iż w zdecydowanej większości firmy 

zrzeszone w naszych organizacjach to małe i średnie przedsiębiorstwa, w wielu 

przypadkach oparte na działalności rodzinnej, które są solą polskiej gospodarki, a z 

których głosem często się nikt nie liczy. Ci przedsiębiorcy w swoim przekazie 

zdecydowanie stawiają na dialog i odnosimy wrażenie, że czasem przez to nie mogą 

być tak skuteczni w realizacji swoich postulatów jak protestujące zorganizowane 

grupy zawodowe z sektora budżetowego. 

Dlatego zwracamy się do Pani z prośbą o pomoc i podjęcie natychmiastowych 

działań mających na celu złagodzenie kryzysu, gdyż znaleźliśmy się w sytuacji gdzie 

brak pomocy będzie oznaczał utratę płynności finansowej wielu firm. 

Każdy z obszarów turystyki wymaga innych działań specyficznych dla jego rynku, 

natomiast uważamy, że wiele z proponowanych przez nas rozwiązań jest 
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uniwersalnych nie tylko dla całej branży turystycznej, ale również dla wszystkich 

gałęzi gospodarki. 

Po konsultacjach w szerokim gronie członków naszych Izb nasze najważniejsze 

postulaty to: 

 

ZUS 

1. Natychmiastowe zawieszenie konieczności opłacania składek ZUS na min. 3 

miesiące 

2. Docelowo umorzenie płatności podatków i składek ZUS w roku 2020 

3. Przejęcie opłacania świadczeń dla pracowników w tym wypłat przez FGŚP 

4. Wypłata zasiłku z tytułu zwolnienia chorobowego pracownika już od 

pierwszego dnia przez ZUS  

5. Wypłata zasiłku z tytułu opieki nad chorym członkiem rodziny lub zdrowym 

dzieckiem do lat 8 przez ZUS od pierwszego dnia 

6. Zmiany w sposobie naliczania urlopów pracowniczych  

7. Zniesienie opłaty prolongacyjnej 

 

US 

1. Zawieszenie odprowadzania składek do US (w tym VAT) na min. 3 miesiące 

2. Przyspieszenie zwrotu podatku VAT 

3. Zawieszenie formuły split payment 

4. Możliwość rozliczenia straty w 5 kolejnych latach kalendarzowych  

5. Zawieszenie konieczności zapłaty podatku za rok 2019 na poczet strat 

bieżących 

6. Czasowe zniesienie pobierania opłat skarbowych 

7. Likwidacja VAT od zaliczek  

8. Przeniesienie rozliczenia PIT i CIT na 2021 r. 

 

MSWiA 

1. Uproszczone zasady zawieszenia działalności gospodarczej 

2. Systemowa zmiany sposobu wypłacania wynagrodzeń pracowniczych (np. na 

wzór niemiecki) 

3. Zmiana zasad określania stanu nadzwyczajnego (wprowadzenie zasady 

okresu kryzysu łącznie z jego skalą, obecnie wystarczyło 14 dni na 

zredukowanie liczby zamówień o 80-90%)  

4. Pomoc prawna oraz księgowa ze strony Państwa 
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PZU i inni UBEZPIECZYCIELE 

1. Zmniejszenie wysokości opłat z tytułu ubezpieczeń OC i AC 

2. Możliwość ubezpieczenia pojazdów tylko na czas eksploatacji 

 

ITD i BOTM I URZĘDY 

1. Wstrzymanie kontroli ITD w firmach (oraz nakładania kar pieniężnych) 

2. Umorzenie podatku drogowego 

3. Umorzenie podatku od nieruchomości 

4. Umorzenie podatku środowiskowego 

5. Możliwość czasowego zawieszenia realizacji przewozów regularnych 

6. Zawieszenie lub obniżenie opłat za eksploatację pojazdów (w tym koszt 

rejestracji, przeglądów technicznych i obowiązkowych przeglądów 

serwisowych)  

 

BANKI I INSTYTUCJE FINANSUJĄCE 

1. Renegocjacja warunków istniejących kredytów (obniżenie oprocentowania, 

wydłużenie okresu spłaty) 

2. Karencja w spłacie rat leasingowych  

3. Dopłaty do kredytów przeznaczonych na utrzymanie miejsc pracy 

4. Wsparcie gwarancyjne oraz pomoc prawna przy zaciąganiu kredytów 

obrotowych 

5. Zwiększenie wysokości kwoty gwarantowanej przez BGK 

6. Zapewnienie środków na regulowanie zobowiązań pracowniczych 

 

INNE 

1. Próba zmiany zapisów dyrektywy 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i 

powiązanych usług turystycznych, a w szczególności art. 12 ust. 2 tej 

dyrektywy w taki sposób, aby w przypadku wystąpienia siły wyższej biuro 

podróży nie było jedyną poszkodowaną stroną. 

2. Rekompensata za straty poniesione w związku z anulacją związanymi z 

rozprzestrzenianiem się wirusa (w tym zadatki za rezerwacje w hotelach, 

muzeach, wjazdówki do miast) lub pomoc prawna w odzyskaniu poniesionych 

kosztów (głównie w negocjacjach z kontrahentami zagranicznymi) 

3. Wprowadzenie i egzekwowanie kar za nielegalną działalność organizatora 

turystyki 

4. Nienaliczanie odsetek od niezapłaconych należności za energię od Spółek 

Skarbu Państwa 
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5. Pomoc państwa w dezynfekcji pojazdów 

 

W sytuacji światowej pandemii rola rządzących jest teraz szczególnie ważna i 

liczymy, że państwo polskie stworzy warunki, żeby mające ogromną tradycję polskie 

przedsiębiorstwa mogły przetrwać ten trudny czas, a później odbudować swoją 

pozycję w kraju i na świecie. 

W razie pytań pozostaję do dyspozycji. 

 Z wyrazami szacunku,  

 

 

 w imieniu firm zrzeszonych w naszych izbach 

 

Piotr Laskowski 

 Prezes Zarządu  

Krakowska Izba Turystyki  

 


