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                 Ministerstwo Rozwoju zorganizowało 9 marca br. spotkanie dla branży 
turystycznej poświęcone omówieniu problemów, które dotknęły całą branżę turystyczną                       
( organizatorów i pośredników turystycznych, bazę noclegową, środki transportu 
turystycznego, środowisko przewodnickie, inne obiekty  turystyczne ), a są związane              
z epidemią koronawirusa rozprzestrzeniającego się w Polsce i prawie we wszystkich 
destylacjach turystycznych na Świecie.  
               Spotkanie prowadziła  minister Rozwoju Pani Jadwiga Emilewicz. Towarzyszyli jej 
sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Pan Andrzej Gut-Mostowy, przedstawiciele 
kierownictwa departamentów merytorycznych, przedstawiciel Ministerstwa Finansów, 
przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej.  W spotkaniu uczestniczyło ponad 60 
przedstawicieli branży turystycznej z całej Polskie ( biur podróży i agencji turystycznych, 
hoteli, pozarządowych organizacji turystycznych, trzech ogólnopolskich izb turystyki oraz 
kilku izb regionalnych, izb hotelarskich, przewoźników turystycznych, środowiska pilotów               
i przewodników turystycznych ). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Polskiej Izby 
Turystyki Młodzieżowej w osobach: prezesa Izby R.Marka Szpechta i wiceprezesa Izby 
Piotra Wiktorko. 
               Zagajając spotkanie Pani Jadwiga Emilewicz zwróciła uwagę, że pierwszą             
i najliczniejszą branżą, którą spotkały skutki epidemii koronawirusa jest szeroko pojmowana 
branża turystyczna.  Spotkanie miało na celu zasygnalizowanie najważniejszych                      
i najbardziej pilnych dla branży problemów oraz próba stworzenia takiego katalogu działań, 
które mogą i powinny stanowić rozwiązania osłonowe dla przedsiębiorców turystycznych na 
nadchodzące miesiące. W opinii Ministerstwa Rozwoju narastające problemy zmuszą do 
regularnych spotkań przedstawicieli branży z resortem. Praktycznym rozwiązaniem – 
zdaniem Ministerstwa – jest powołanie sztabu kryzysowego, który z dużą częstotliwością 
będzie pracował nad konkretnymi i praktycznymi rozwiązaniami.  W imieniu Polskiej Izby 
Turystyki Młodzieżowej w sztabie uczestniczy wiceprezes Izby Kol. Piotr Wiktorko. 
              Minister Jadwiga Emilewicz poinformowała o podjętych, także z innymi branżami 
polskiej gospodarki, działaniach zmierzających do przygotowania pakietu rozwiązań 
osłonowych dla przedsiębiorców minimalizujących negatywne skutki epidemii. 
                                                                                                                                                                                                                      
 
                 DZIAŁANIA  OSŁONOWE  MINISTERSTWA  ROZWOJU ( propozycje ) 
 
             W dniu 10 marca br. zostały zaprezentowane, przez minister Rozwoju Panią 
Jadwigę Emilewicz, założenia gospodarczego pakietu  dla przedsiębiorców. Pakiet będzie 
podstawą do przygotowania projektu specustawy w przedkładanych sprawach na którą 
złożą się m.in.: 
            Pakiet osłonowy, którego projekt będzie zawierał propozycje zmian legislacyjnych. 
Ich celem ma być popraw sytuacji przedsiębiorców m.in. poprzez: 
           -  ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS; 
           -  poprawę płynności finansowej firm poprzez instrumenty finansowe, w tym wsparcie  
              gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów; 
           -  ochronę i wsparcie rynku pracy, m.in. rozwiązania dla firm zmuszonych do przesto- 
              jów. 
           Osiągnięcie znaczących skutków wymaga m.in. nowelizacji ustaw dotyczących: VAT, 
udzielanie pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis, wsparcia BGK, szczególnych 
rozwiązań związanych z ochroną miejsc pracy. 
           Odroczenia w płatnościach z propozycjami: 
           - ułatwień rozliczania VAT, 
           - ułatwienia w split payment, 
           - wcześniejszego zwrotu VAT, 
           - ułatwienia zawieszania prowadzenia działalności gospodarczej, 
           - zniesienia opłaty prolongacyjnej,                                                        
           - przesunięcia z 01.04. na 01.07.2020 r. terminu obowiązku wpisywania się firm do 



             Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych ( ustawa o przeciwdziałaniu 
             praniu brudnych pieniędzy ),                                                         
           - zaliczenia do kosztów podatkowych wydatkó1) związanych z anulowaniem wycie- 
             czek w stosunku do branż dotkniętych skutkami kryzysu, 
           - zmiany schematu pomocy publicznej, rozszerzenie dla MŚP i dużych firm. 
           Poprawa płynności finansowej poprzez: 
          - odliczenie „wstecz” straty od dochodu ( tj. straty z 2020 r. od 2019 r. ) – stratę ponie- 
            sioną z działalności gospodarczej w danym roku można odjąć od dochodu osiągnię- 
            tego w ciągu następnych pięciu lat, 
          - wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów – działania BGK, 
          - udzielenie wsparcia w ramach pomocy de minimis ( gwarancje de minimis BGK )  
            zwiększającego gwarancję do 80% kwoty kredytu ( obecnie 60% ), 
          - dopłaty do oprocentowania kredytów – postulat rozszerzenia zakresu funduszu 
            klęskowego o epidemię. 
          Ochrona i wsparcie rynku pracy poprzez nowelizację ustawy o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z ochroną miejsc pracy.  Planuje się wprowadzenie ułatwień dla przed- 
Się biorców, którzy znajdą się w kryzysie. Postuluje się skrócenie – z 6 do 3 miesięcy – 
okresu kryzysu, który uprawnia do objęcia wsparciem.  Przy czym kryzys oznacza spadek 
obrotów gospodarczych, sprzedaży towarów lub usług o 15%.  W przypadku przestoju 
pracownikom takiego przedsiębiorcy przysługiwałoby: 
         - świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 
           100% zasiłku dla bezrobotnych ( 823,60 zł ) zwiększone o kwotę składek na ubezpie- 
           czenia społeczne, 
           oraz 
         - wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy w łącznej wysokości co naj- 
           mniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
         Zasiłki chorobowe i opiekuńcze przedsiębiorcy z ubezpieczeniem chorobowym –o ile 
nie może wykonywać działalności gospodarczej w związku z koronawirusem – otrzymają                   
zasiłek chorobowy z ZUS na ogólnych zasadach.  Przedsiębiorca otrzyma także zasiłek opie- 
kuńczy, jeżeli sprawuje osobistą opiekę nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny. 
Dalsze rozwiązania są uzgadniane. 
         ZUS – przepisy prawa oraz działania ZUS wspierają przedsiębiorców, w obliczu ewen- 
tulnych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej, na kilka sposobów: jeżeli 
dotykają ich opóźnienia lub brak realizacji dostaw, zatory płatnicze, absencja pracowników 
związane ze wzrostem zachorowalności lub czynnościami mającymi na celu 
zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli, mogą liczyć na pomoc ZUS w jednej z  form:  
           1/  odroczenia terminu płatności składek przy problemach z opłacaniem w ustawowym 
terminie składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności jeszcze nie upłynął;  
przedsiębiorca nie zapłaci wówczas odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną;  
           2/  skorzystania z układu ratalnego, przy zadłużeniu z tytułu składek i trudności ich 
spłaty jednorazowej, poprzez złożenie wniosku o rozłożenie zadłużenia na raty. Po 
podpisaniu układu ewentualne postępowanie egzekucyjne zostaje zawieszone; 
           3/  umorzenia należności w przypadku poniesienia strat materialnych w wyniku 
nadzwyczajnych zdarzeń, które powodują, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby 
pozbawić przedsiębiorcę możliwości  dalszego prowadzeni działalności, przy czym 
umorzeniu podlegają wyłącznie należności z tytułu składek za siebie; umorzenie składek  
I okres nie będą się liczyć przy ustalaniu prawa do świadczeń. 
 
           Uwaga – przedłożone powyżej propozycje są „wsadem” do przygotowywanej w 
Ministerstwie Rozwoju tzw. specustawy. 
          Materiał został opracowany przy wykorzystaniu dokumentów Ministerstwa Rozwoju. 
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