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Propozycja poprawek uzgodniona przez przedstawicieli 6 organizacji branżowych i grup*  
firm oraz specjalistów turystycznych  

 
do poselskiego projektu z dnia 13 sierpnia 2020 roku ustawy 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) 
 
W poselskim projekcie z dnia 13 sierpnia 2020 roku ustawy o zmiany 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 ustaw2 wprowadza się następujące zmiany: 
 
art. 1 pkt. 3) w dodawanym przepisie art. 15ka nadaje ust. 18 w brzmieniu: 
„W przypadku złożenia przez organizatora turystyki oraz podróżnego wniosku o wypłatę przed 

upływem oraz po upływie terminu zwrotu określonego w art. 47 ust. 6 ustawy z dnia 24 listopada 
2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych lecz w terminie nie 
dłuższym niż do dnia, o którym mowa w art. 36a ust. 2, termin zwrotu poniesionych opłat i wpłat, 
o którym mowa w art. 47 ust. 6 ustawy przywołanej wyżej uznaje się za zachowany, w przypadku 
dokonania wypłaty, o której mowa w ust. 1, na rzecz podróżnych przez Ubezpieczeniowy 
Fundusz Gwarancyjny. Złożenie przez organizatora turystyki kompletnego wniosku o wypłatę z 
zachowaniem warunków jak w zd. 1 z informacją przekazaną podróżnemu, zawiesza bieg 
terminu, a termin nierozpoczęty nie zaczyna biec do czasu, od dnia doręczenia zawiadomienia 
podróżnemu, do dnia złożenia wniosku o wypłatę, o którym mowa w zd. 1 przez podróżnego, na 
okres nie dłuższy niż/do dnia ….” 

 
art. 1 pkt. 8) otrzymuje brzmienie: 
„po art. 15zs dodaje się art. 15zs1 w brzmieniu:  
„Art. 15zs1 1. Osobie, o której mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 1, prowadzącej, na dzień złożenia wniosku, 

o którym mowa w ust. 2, pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 49.39.Z, 
52.29.C, 73.11.Z, 77.39.Z, 79.11.B, 79.12.Z, 79.90.A,  82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 
93.29.B, 93.29.Z, 93.19.Z, 63.12.Z,  która skorzystała ze świadczenia postojowego w trybie art. 
15zs lub art. 15zua, przysługuje prawo do dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli 
przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc 
złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, był niższy co najmniej o 70% w stosunku do 
przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r., a dodatkowo w  
przypadku osoby, o  której mowa powyżej prowadzącej działalność oznaczonej kodem:  

52.29.C, 82.30.Z, jeżeli przychód z tej działalności w okresie od stycznia do grudnia 2019 r., w co 
najmniej 60% pochodził z działalności na rzecz targów bądź w zakresie działalności targowej,  

73.11.Z, jeżeli przychód z tej działalności w okresie od stycznia do grudnia 2019 r., w co najmniej 
60% pochodził z działalności na rzecz targów lub działalności targowej lub w co najmniej 50% 
pochodził z zakresu organizacji wydarzeń i spotkań. 

63.12.Z jeżeli przychód z tej działalności w okresie od stycznia do grudnia 2019 r., w co najmniej 70% 
pochodził z działalności na rzecz targów lub działalności targowej lub w co najmniej 70% 
pochodził z działalności 79.11. A i/lub 79.11 B i jest on do udokumentowania poprzez 
dokumentację poświadczoną przez jednostkę skarbową, do której podatnik odprowadza środki 
podatkowe. 

Każde kolejne PKD, które nie jest wiodące, ale na podstawie dokumentów finansowych przedsiębiorca 
 

1  Dz.U. z 2020 roku, poz. 374, ze zmianami 
2  Dz.U. z 2020 roku, poz. 374, ze zmianami 
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jest w stanie wykazać spadek 70% przychodów związanych z usługami o PKD 79.11.A, 79.11B, 
79.12.Z oraz 79.90.A 

 
 
 
2. Ustalenie prawa do dodatkowego świadczenia postojowego, o którym mowa w ust. 1, następuje na 

wniosek osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, zawierający dane, o których 
mowa w art. 15zs ust. 3 pkt 1 lit a, c i e, pkt 2, 5 i 6 oraz oświadczenie o rodzaju przeważającej 
działalności, o której mowa w ust. 1 oraz oświadczenie potwierdzające, że jej przychód z 
działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku 
był niższy co najmniej o 70% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu 
kalendarzowym w 2019 r.,  
- dodatkowo w odniesieniu do osoby, o której mowa powyżej, prowadzącej działalność 
oznaczoną kodem: 52.29.C, 82.30.Z. oświadczenie potwierdzające, że przychód z tej 
działalności w okresie od stycznia do grudnia 2019 r., w co najmniej 60% pochodził z 
działalności na rzecz targów bądź z działalności targowej oraz w odniesieniu do działalności 
oznaczonej kodem: 73.11.Z. oświadczenie potwierdzające, że przychód z tej działalności w 
okresie od stycznia do grudnia 2019 r., w co najmniej 60% pochodził z działalności na rzecz 
targów lub działalności targowej lub w co najmniej 50% pochodził z działalności w zakresie 
organizacji wydarzeń i spotkań oraz w odniesieniu do działalności oznaczonej kodem  63.12.Z: 
jeżeli przychód z tej działalności w okresie od stycznia do grudnia 2019 r., w zakresie co 
najmniej 70% pochodził z działalności na rzecz targów lub działalności targowej lub w co 
najmniej 70% pochodził z działalności 79.11. A i/lub 79.11 B złożone pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu jest zawarta 
klauzula następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych oświadczeń.  

3. Dodatkowe świadczenie postojowe, o którym mowa w ust. 1, oraz koszty obsługi wypłaty tego 
świadczenia są finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.  

4. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 3, wynoszą 0,5% kwoty przeznaczonej na wypłatę 
dodatkowego świadczenia postojowego. 

5. Minister właściwy do spraw turystyki, na wniosek Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
przekazuje w roku 2020 na wyodrębniony rachunek bankowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
środki na wypłatę dodatkowego świadczenia postojowego oraz kosztów obsługi wypłaty tego 
świadczenia. 

6. Do dodatkowego świadczenia postojowego stosuje się odpowiednio art. 15zr ust. 1, 3 i 4, art. 15zs 
ust. 6 i 7, art. 15zu, art. 15zua, art. 15zv, art. 15zx, art. 15zy, art. 15zz i art. 15zza.” 

 
3)   art. 1 pkt. 11) otrzymuje brzmienie: 
„w art. 31zo dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:  
„8. Na wniosek płatnika składek prowadzącego na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania 

składek, działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako 
rodzaj przeważającej działalności, kodami 49.39.Z, 52.29.C., 55.10.Z, 73.11.Z., 77.39.Z, 
79.11.A, 79.11.B., 79.12.Z., 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 
93.19.Z, 63.12.Z  zwalnia się z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia 
społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od 
dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych 
złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 31 maja 2020 r. i 
przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym 
miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek 
był niższy co najmniej o 80% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu 
kalendarzowym w 2019 r., dodatkowo w zakresie płatnika, o którym mowa powyżej 
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prowadzącego działalność oznaczoną kodem: 52.29.C jeżeli przychód z tej działalności w 
rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w okresie od stycznia do grudnia 2019 r., w 
zakresie co najmniej 80% pochodził z działalności na rzecz targów bądź w zakresie działalności 
targowej oraz oznaczoną kodem: 73.11.Z. jeżeli przychód z tej działalności w rozumieniu 
przepisów podatkowych uzyskany w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. w co najmniej 80% 
pochodził z działalności na rzecz targów bądź w zakresie działalności targowej lub w co najmniej 
50% pochodził z działalności w zakresie organizacji wydarzeń i spotkań oraz oznaczoną kodem 
63.12.Z jeżeli przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w 
okresie od stycznia do grudnia 2019 r. w  co najmniej 70% pochodził z działalności oznaczonej 
kodem 79.11.A i/lub 79.11.B – działalności agentów turystycznych i działalności pośredników 
turystycznych.  A także każde kolejne PKD, które nie jest wiodące, ale na podstawie 
dokumentów finansowych przedsiębiorca jest w stanie wykazać spadek 70% przychodów 
związanych z usługami o PKD 79.11.A, 79.11B, 79.12.Z oraz 79.90.A 

 
9. Opłacone należności z tytułu składek, które zostały zwolnione z obowiązku opłacania na podstawie 

ust. 8, podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 
r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568 i 695)."  

   
4)   art. 1 pkt. 12) otrzymuje brzmienie 
„w art. 31zp:  
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:  
"1a. Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 

31zo ust. 8, należnych za okres od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r., zwany 
dalej "wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek" płatnik składek przekazuje do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do dnia 30 listopada 2020 r.",  

b) w ust. 2 po pkt. 2a dodaje się ust. 2b i 2c w brzmieniu:  
"2b) oświadczenie płatnika składek, o którym mowa w art. 31zo ust. 8, o rodzaju przeważającej 

działalności, o której mowa w art. 31zo ust. 8;  
2c) oświadczenie płatnika składek, o którym mowa w art. 31zo ust. 8, potwierdzające, że przychód z 

działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o 
zwolnienie z opłacania składek był niższy co najmniej o 80% w stosunku do przychodu 
uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r., a nadto płatnik, prowadzący 
działalność oznaczoną kodem: 52.29.C oświadczenie, że przychód z tej działalności w 
rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. w co 
najmniej 80% pochodził z działalności na rzecz targów bądź w zakresie działalności targowej 
oraz oznaczonej kodem: 73.11.Z. oświadczenie, że przychody z tej działalności w rozumieniu 
przepisów podatkowych uzyskane w okresie od stycznia do grudnia 2019 r., w co najmniej 80% 
pochodziły z działalności na rzecz targów bądź w zakresie działalności targowej lub w co 
najmniej 50% pochodziły z działalności w zakresie organizacji wydarzeń i spotkań,",  

c) w ust. 3 wyrazy "2 i 2a" zastępuje się wyrazami", 2 - 2c". 
 
5)   art. 15kc.punkt 14 Ze środków zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w ust. 1, Fundusz 

Pomocowy zapewnia organizatorom turystyki wypłaty na pokrycie zwrotów podróżnym wpłat 
należności za imprezy turystyczne, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane z powodu 
ogłoszenia albo wystąpienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w miejscu realizacji 
imprezy turystycznej nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, o których mowa w art. 4 
pkt 15 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych pozostających pod wpływem organizatora i podmiotów będących dostawcami usług 
dla organizatora lub uznanych w drodze komunikatu wydanego przez ministra właściwego do 
spraw turystyki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych za 
właściwe do uruchomienia  wypłat na pokrycie  podróżnym zwrotów wpłat należności za 
imprezę turystyczną, która nie została lub nie zostanie zrealizowana. 
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6) art. 15 ka pkt 8  
Wykaz umów załączony do wniosku organizatora turystyki zawiera dane, o których mowa w art. 9 ust. 

1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych, a także: 
- imiona i nazwiska podróżnych, którzy zawarli umowy o udział w imprezie turystycznej; lub 
nazwy przedsiębiorcy, który zwarł umowę o umowę o udział w imprezie turystycznej, o ile 
dotyczy; 
- numer PESEL, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – rodzaj, numer i serię 
dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

- numer NIP - w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne; 
- datę powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu od umowy o udział w imprezie 
turystycznej lub powiadomienia o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej przez 
organizatora turystyki; 
-całkowitą kwotę należną do zwrotu; 
- numer rachunku bankowego podróżnego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-
kredytowej, na który ma zostać dokonana wypłata; 
- numer rachunku bankowego podróżnego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-
kredytowej, z którego została dokonana wpłata należności za imprezę turystyczną, jeżeli jest inny 
niż numer, o którym mowa w pkt 6, o ile dotyczy; 
- numer rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo- kredytowej, 
na który została dokonana wpłata należności za imprezę turystyczną; 
- informację o agencie rozliczeniowym zapewniającym obsługę płatności dokonywanych na 
rzecz organizatora turystyki, w przypadku, gdy wpłata należności za imprezę turystyczną została 
dokonana przez podróżnego za pośrednictwem karty płatniczej lub telefonu. 
 

7) art. 15 ka pkt. 10  
Wniosek podróżnego zawiera: 

- imię i nazwisko podróżnego, uprawnionego do złożenia wniosku; lub nazwy przedsiębiorcy, 
który zwarł umowę o umowę o udział w imprezie turystycznej, o ile dotyczy 
- numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – rodzaj, numer i serię 
dokumentu potwierdzającego tożsamość; 
- numer NIP - w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne; 
- adres zamieszkania, a w przypadku osób innych niż osoby fizyczne - adres siedziby oraz adres 
poczty elektronicznej; 
- nazwę lub firmę organizatora turystyki, z którym została zawarta umowa o udział w imprezie 
turystycznej; 
- numer umowy o udział w imprezie turystycznej, o ile posiada; 
- datę zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej; 
- datę powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu od umowy o udział w imprezie 
turystycznej lub powiadomienia o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej przez 
organizatora turystyki; 
- datę rozpoczęcia imprezy turystycznej; 
- numer rachunku bankowego podróżnego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-
kredytowej, z którego została dokonana wpłata należności za imprezę turystyczną, o ile dotyczy; 
- numer rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo- kredytowej, 
na który została dokonana wpłata należności za imprezę turystyczną; 
- wysokość wpłaconych kwot za imprezę turystyczną i daty obciążenia lub uznania rachunku; 
- numer karty płatniczej, w zakresie umożliwiającym weryfikację dokonania płatności kartą 
płatniczą oraz imię i nazwisko posiadacza tej karty, z której została dokonana wpłata należności 
za imprezę turystyczną, o ile dotyczy; 
- numer telefonu, z którego została dokonana wpłata należności za imprezę turystyczną, o ile 
dotyczy; 
- całkowitą kwotę należną do zwrotu; 
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- numer rachunku bankowego podróżnego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-
kredytowej, na który ma zostać dokonany zwrot, jeżeli jest inny niż numer, o którym mowa w 
pkt 10. 

 
8)  Nadto w ramach potrzebnego wsparcia finansowego dla małych i mikro-przedsiębiorstw 

niezatrudniających pracowników dodaje się:  
 
art. 15 k.d - w ramach wsparcia podmiotów o PKD wiodących: 79.12.Z; 79.11,79.11.A, 79.9, 79.90.A, 

79.90.C, 55.1, 55.10, 55.20, 93.29, 73.11, 82.30, 82.20.Z, 90.0, 90.02, 93.2, 49.39, 49.39.Z, 
52.29.C, 56.21. Z, 85.51, 93.21, 93.11, 77.29.Z, 74.2, 74.3, 56.10.A, 93.19, 50.10.Z, 77.21.Z, 
49.39 Z (lub udokumentowanego przychodu z w/w usług, jeżeli PKD wiodące jest inne), 
wdrożenie pomocy w ramach PFR (Państwowego Funduszu Rozwoju) – jako pomocy celowej 
tylko dla w/w PKD jako wsparcia dla: Jednoosobowej Działalności Gospodarczej – właściciela 
podmiotu, działających na rzecz własnej spółki niezatrudniających pracowników wspólników 
spółek Jawnych, Komandytowych ,Cywilnych  oraz z Ograniczoną Odpowiedzialnością  

 
art. 15 k.e wsparcie podmiotów o PKD wiodącym 49.39 Z – wdrożenie pomocy w ramach PFR jako 

pomocy celowej dla podmiotów przewozu autokarowego prowadzących działalność i 
rozliczających się w formule księgi przychodów i rozchodów 

 
art 15.k. f dla osób zatrudnionych na inne umowy cywilno-prawne takie jak umowa zlecenie i umowa 

o dzieło wypłata zasiłku z funduszu bezrobocia w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych 
obowiązującego na dzień niniejszej ustawy. Wypłata zasiłków obowiązuje za każdy miesiąc strat 
do 31 grudnia 2020, dla osób, które w roku kalendarzowym 2019 osiągnęły minimum 70% 
przychodu z umów cywilno-prawnych świadczonych na rzecz PKD o numerze 79.12.Z 

 
 

* organizacje i grupy przedsiębiorców turystycznych pracujące nad poprawkami:  

1) Izba Turystyki RP - ITRP,  

2) Krakowska Izba Turystyki - KIT,  

3) Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel - SOIT,  

4) Turystyczna Organizacja Otwarta – TOO  

oraz grupy nieformalne:  

5) Oddolna Inicjatywa Ratowania Turystyki – OIRT,  

6) Turystyka FORUM – forum branży turystycznej od 2013 r.  


