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Pan
Olgierd Geblewicz
Prezes Zarządu
Związku Województw RP
Dotyczy: Stanowiska Zarządu Województw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada
2020 roku w sprawie konieczności wsparcia branży turystycznej.

Szanowny Panie Prezesie,

w nawiązaniu do przekazanego Stanowiska Zarządu Województw Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie konieczności wsparcia branży
turystycznej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii udziela następującej odpowiedzi:
Branża turystyczna jest jedną z najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii COVID19. Od marca kierownictwo resortu jest w stałym kontakcie z przedstawicielami branży:
1. 09 marca 2020 r. - spotkanie Ministra Rozwoju Pani Jadwigi Emilewicz
z przedstawicielami ogólnopolskich organizacji branżowych oraz konsumenckich
poświęcone skutkom epidemii koronawirusa dla branży turystycznej.
2. 7 kwietnia 2020 r. - wideoczat z branżą przewodników.
3. 5 maja 2020 r. - wideoczat z przewodnikami górskimi
4. 16 czerwca 2020 r. - spotkanie z branżą turystyczną z udziałem Pani Premier
Jadwigi Emilewicz oraz Sekretarza Stanu Andrzeja Guta-Mostowego.
5. 2 lipca 2020 r. – spotkanie z branżą turystyczną z udziałem Pani Premier Jadwigi
Emilewicz oraz Sekretarza Stanu Andrzeja Guta-Mostowego.
6. 21 lipca 2020 r. - spotkanie z branżą turystyczną z udziałem Pani Premier Jadwigi
Emilewicz oraz Sekretarza Stanu Andrzeja Guta-Mostowego.
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7. 15 października 2020 r. – spotkanie z przedstawicielami organizacji turystycznych
z udziałem Pana Premiera Jarosława Gowina oraz Sekretarza Stanu Andrzeja Guta
– Mostowego
8. 23 listopada 2020 r. – konsultacje z branżą turystyczną z udziałem Pana Premiera
Jarosława Gowina oraz Sekretarza Stanu Andrzeja Gut – Mostowego.
Uczestnicy kolejnych spotkań mogli zabrać głos oraz wyrazić oczekiwania względem
pomocy ze strony resortu i Rządu. Wszystkie zgłaszane postulaty są analizowane pod
względem możliwości ich wprowadzenia.
Dotychczas przedsiębiorcy mogli korzystać z pakietu rozwiązań, składających się na tzw.
Tarczę antykryzysową, skierowanego do wszystkich przedsiębiorców. Wśród rozwiązań
horyzontalnych znalazły się, m.in.


wsparcie dla osób samozatrudnionych w postaci dofinansowania w zależności
od spadku obrotów udzielane na 3 miesiące;



pożyczka dla mikroprzedsiębiorców do kwoty 5 tys. zł;



zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące (marzec-maj)



świadczenie postojowe na 3 miesiące również dla osób samozatrudnionych oraz
dla osób, które zawiesiły działalność po 31 stycznia 2020 r. Postojowe przysługuje
również osobie zatrudnionej na umowę cywilnoprawną w przypadku jej zawarcia
przed 2 lutego 2020 r.



dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników.

Przedsiębiorcy w dalszym ciągu mogą korzystać z dostępnych środków wsparcia z Tarczy
antykryzysowej. Wśród nich nadal aktywne są, m.in. środki z Pakietu BGK, takie jak
dopłaty do oprocentowania kredytów czy gwarancje de minimis do 80% kwoty kredytu,
a także środki z właściwych urzędów pracy dla przedsiębiorców, którzy dotychczas z nich
nie skorzystali.
Aktualnie z powodu epidemii ZUS nie nalicza opłaty prolongacyjnej związanej
z odroczeniem terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek
do ZUS. Innym rozwiązaniem jest również odstąpienie ZUS od pobierania odsetek
za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r. Zostały wprowadzone także
ułatwienia podatkowe dla firm, np. możliwość odliczenia straty za 2020 r. od dochodu
za 2019 r
Tarczę antykryzysową i inne działania uzupełnia pomoc dla firm w kryzysie, której
operatorem jest Agencja Rozwoju Przemysłu. Pomoc skierowana jest do przedsiębiorców
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w trudnościach, którzy są w trakcie postępowania upadłościowego lub stanęli wobec
groźby likwidacji. Podstawą tego wsparcia jest przygotowana przez MRPiT ustawa
o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorców.
Na pomoc firmom w kryzysie jest do dyspozycji 120 mln zł z budżetu rocznie przez 10 lat.
Informacje na temat zasad wsparcia oraz wzór wniosku znajdują się na stronie ARP.
Przedsiębiorców na bieżąco wpiera również Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
która na swojej stronie w zakładce „Biznes a koronawirus” zamieszcza informacje
na temat prowadzenia działalności w trakcie epidemii. Do 15 grudnia 2020 r.
przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dotacje na usługi szkoleniowe i doradcze
w zakresie dostosowania firmy do nowych realiów rynkowych.
Tarcza branżowa, która obecnie jest przedmiotem prac Parlamentu RP przewiduje
wsparcie dla branży turystycznej. Wśród kluczowych środków zawartych w ustawie można
wymienić:
•

zwolnienie ze składek ZUS na każdego pracownika za listopad
z możliwością złożenia wniosku do 31.01.2021 r.;

•

dodatkowe, jednorazowe świadczenie postojowe przy spadku przychodu
uzyskanego

w

miesiącu

kalendarzowym

poprzedzającym

miesiąc

złożenia wniosku o co najmniej 75% w stosunku do przychodu
uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.;
•

dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP w wysokości 2000 zł
na każdego zatrudnionego na umowę o pracę albo na oskładkowaną
umowę zlecenia;

•

tzw. mała dotacja w wysokości do 5000 zł;

•

możliwość otrzymania jednorazowego świadczenia postojowego jeżeli
przychód z umowy cywilnoprawnej pochodzi między innymi z usług
świadczonych na rzecz muzeów przez przewodników.

Pomoc ta będzie skierowana do przedsiębiorców z branż najbardziej poszkodowanych,
których kody PKD zostały ujęte w ustawie i którzy spełnią określone dla danego wsparcia
warunki.
Co istotne, ustawa umożliwia dalsze przedłużenie środków wsparcia w drodze
rozporządzenia Rady Ministrów, w tym również umożliwia uwzględnienie innych
przedsiębiorców uprawnionych do ubiegania się o pomoc. Uzyskanie ww. środków
wsparcia będzie wymagało spełnienia pewnych warunków, np. odpowiedniego spadku
przychodów, czy korzystania uprzednio ze świadczenia postojowego dla chętnych
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do skorzystania obecnie z tego instrumentu. Każdorazowo weryfikacji sytuacji firmy pod
kątem warunków przyznawania konkretnych środków wsparcia będą dokonywać właściwe
urzędy pracy i ZUS odpowiedzialne za bezpośrednią dystrybucję środków. Z szacunków
wynika, że z pomocy dla branż skorzysta ponad 220 tys. firm, a łączny koszt wsparcia
wyniesie ponad 4 mld zł. Termin uruchomienia pomocy oraz jej ostateczny kształt zależy
od przebiegu prac w Parlamencie.
Dodatkowo informuję, że trwają prace nad Tarczą Finansową PFR 2.0., w ramach której
przewiduje się 35 mld zł na wsparcie dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm.
Termin uruchomienia pomocy oraz ostateczny jej kształt zależy od postępu prac
legislacyjnych w Sejmie i Senacie oraz od ustaleń z Komisją Europejską.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Z poważaniem
Z upoważnienia
Andrzej Gut-Mostowy
Sekretarz Stanu
[podpisano elektronicznie]
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