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Sz.P. Przewodnicząca Komisji Gospodarki Narodowej i innowacyjności 
 Maria Koc 

Ul. Wiejska 6/8 

00-902 Warszawa 

Szanowna Pani Przewodnicząca, 

 

Składamy na Pani ręce propozycje poprawek do ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 roku o zmianie 

ustawy z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw1 (druk Sejmu PR nr 559, druk Senatu 193) 

 
Sytuacja, z jaką się zmagamy w związku epidemią COVID-19 każdego dnia przybiera większy 
rozmiar tragedii. Pomoc, którą otrzymaliśmy niestety nie jest w stanie zaspokoić podstawowych 
elementów przetrwania przedsiębiorstwa. Branża turystyczna oraz branża MICE, nadal nie jest w 
stanie powrócić do normalnego funkcjonowania. Dodatkowe zamknięcie kierunków wylotowych 
zupełnie odbiera nam możliwość zarobkowania w sezonie jesiennym. W związku z powyższym 
uprzejmie prosimy o dokonanie zmian w ustawie z dnia 14 sierpnia 2020 roku, które pomogą nam 
przetrwać trudny okres. 
 

1) Zwolnienie z ZUS również dla PKD 79.12.Z oraz innych wspomnianych w zaproponowanych 
poprawkach - bez względu na rodzaj PKD, każdy podmiot, który utrzymuje się z turystyki, nie 
jest w stanie na chwilę obecną ponosić tak dużych kosztów. Należy zauważyć, że nie samo 
główne PKD, a % udział przychodów z danej dziedziny powinien mieć wpływ na otrzymaną 
pomoc. np. główne PKD podmiotu 63.12.Z – działalność portali internetowych, a przychody z 
PKD 79.11.A – działalność agentów turystycznych.  Taki podmiot po udokumentowaniu źródła 
przychodów z w/w. 

 
2) Rozszerzenie postojowego, dla PKD wspomnianych w zaproponowanych poprawkach - bez 

względu na rodzaj PKD, każdy podmiot, który utrzymuje się z turystyki, nie jest w stanie na 
chwilę obecną ponosić tak dużych kosztów. Należy zauważyć, że nie samo główne PKD, a % 
udział przychodów z danej dziedziny powinien mieć wpływ na otrzymaną pomoc. np. główne 
PKD podmiotu 63.12.Z – działalność portali internetowych, a przychody z PKD 79.11.A – 
działalność agentów turystycznych.  Taki podmiot po udokumentowaniu źródła przychodów z 
w/w. 

 
3)  Przedłużenie pomocy do 31.12.2020 roku – jako niezbędne do funkcjonowania podmiotów 

gospodarczych w związku z niezmiennymi ograniczeniami na niekorzyść branży turystycznej i 
branży MICE.  
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Mimo, iż z dniem 12.06.2020 zostały teoretycznie otwarte granice na turystykę (teoretycznie ponieważ 
otwarcie granic nie było równoznaczne ze wznowieniem lotów), cały czas poruszamy się w obszarze 
mikro sprzedaży. Takie sytuacje powodują: 

a. retoryka w zakresie informowania społeczeństwa o zagrożeniach i skupianiu się na 
promowaniu wypoczynku w Polsce 

b. retoryka w zakresie informowania o zagrożeniach podczas wyjazdów zagranicznych 
c. wprowadzenie bonu 500+ tylko dla określonej grupy beneficjentów 
d. brak stabilności podejmowanych decyzji w zakresie odblokowywania lub blokowania 

destynacji turystycznych 
e. brak decyzji dotyczącej turystyki szkolnej i młodzieżowej  

PRZYKŁADY: 
 

4) Informacja podana w mediach w miesiącu sierpniu przez Premiera Mateusza Morawickiego o 
możliwości przywrócenia kwarantanny po powrotach 

 
SKUTKI:  

- natychmiastowe zatrzymanie popytu na podróże zagraniczne w spadku procentowym ok 
90% 

               - Wycofywanie się klientów ofertowanych i chcących podpisać umowę - rezygnacja z 
informacją o „przeczekaniu w obawie przed kwarantanną”  
 

5) W związku z informacją dotycząca wprowadzenia bonu 500+ jako pomoc dla turystyki krajowej, 
organizatorzy turystyki wyjazdowej za radą osób rządzących przygotowali ofertę na Polskę. Po 
okrojeniu wsparcia do jednej grupy beneficjentów, organizatorzy wczasów dla grup innych niż 
rodziny z dziećmi nie są w stanie zagospodarować swojego produktu, a ponieśli realne koszty 
jego przygotowana 

 
6) Jesteśmy zmuszeni utrzymać lokale oraz regulować opłaty. W przypadku barku przychodów lub 

ich znacznym ograniczeniu przychodów często jesteśmy postawieni w sytuacji podbramkowej. 
Zwolnienie z ZUS oraz postojowe są w stanie lekko podreperować nasz budżet choć i tak nie 
pokrywają naszych kosztów. Przykład: średnio wynajem 20 metrowego biura w mieście 
wojewódzkim jest kosztem 3600 PLN minimum, do tego dochodzą opłaty, leasingi, telefony. 
Przy braku zarobków lub ich dużym ograniczeniu nie jesteśmy w stanie podołać utrzymaniu 
firmy. Biura, które znajdują się w Centrach Handlowych sa w jeszcze gorszej sytuacji mają 
czynsze od 7000 w górę. Oprócz tego musimy również utrzymywać rodziny.  

 
 
SKUTKI DZIAŁAŃ: 
 
a. W związku ze stabilnością kierunków jak: Malta, Wyspy Kanaryjskie, Albania – Organizatorzy 

ponieśli koszty przygotowania oraz promocji produktu (np. Premio Travel 30 000 PLN mailing 
do stałych klientów plus gwarancje hotelowe na wyloty wrześniowe oraz październikowe) – 
blokada wylotów jest równa całkowitej utracie kwoty zainwestowanej oraz ewentualnych 
przychodów 

b. Blokada Wysp Kanaryjskich – masowe anulacje klientów. Brak alternatywy wyjazdowej lub rok 
2021 – zatem cały przychód, oraz poniesione koszty pozostają w gestiach finansowych 
przedsiębiorców 

c. Brak stabilności powoduje masowe wycofywanie się z rezerwacji na wszystkie kierunki na okres 
jesienny co za tym idzie brak wizji jakichkolwiek przychodów do końca 2020 roku 

  
7) Koniecznym jest zaakceptowanie poprawki dotyczącej wypłaty środków z TFZ w przypadku 

wpłat gotówkowych.  Wielu z klientów, szczególnie w przedziale wiekowym 55 – 70 lat takich 
transakcji.   

 
8) Suplement – rozszerzenie PFR na jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, spółki komandytowe, spółki cywilne oraz spółki jawne nie zatrudniające 
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pracowników. Problem, który dotyka właścicieli lub wspólników w/w jest ogromny, a pomoc 
tym podmiotom szalenie istotna. W branży turystycznej, gro przedsiębiorstw jest równocześnie 
zarządzane przez właścicieli jak i są oni wykonawcami wszelkich prac. Brak pomocy dla nich 
może spowodować zamykanie w/w podmiotów i zasilenie szeregów osób, które będą zmuszone 
zamknąć przedsiębiorstwa. Dzięki otrzymanej pomocy przedsiębiorcy mieli by szansę utrzymać 
firmy.  Cały czas opłacają koszty stałe jak np. Czynsze.   

  
 
Uprzejmie prosimy, w trosce o dobro naszych przedsiębiorstw oraz pracowników o przychylenie się 

do naszej propozycji poprawek. 

 

Z uszanowaniem: 

 
Izba Turystyki Rzeczpospolitej Polski – ITRP                   Krakowska Izba Turystyki – KIT 

Dolnośląska Izba Turystyki       Prezes Zarządu – Piotr Laskowski    

Prezes Zarządu  - Marek Ciechanowski                                  

                                           
 

Turystyczna Organizacja Otwarta – TOO        Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel – SOIT 

Prezes Zarządu – Alina Dybaś      Prezes Zarządu – Olga Krzemińska- Zasadzka 

                                                       
                             

Turystyka Forum – Forum Turystyki od 2013r.                   Oddolna Inicjatywa Ratowania Turystyki  

Piotr Kruczek                           Andrzej Wnęk  

                                  
 

                                                 Akcja społeczna #ZmieńTerminNieOdwołuj 

                                                                             Piotr Sućko        


