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              Warszawa, 04 / 09 / 2020 

 
 
      JADWIGA EMILEWICZ 
      Wiceprezes Rady Ministrów RP, Minister Rozwoju 
 

  ANDRZEJ GUT - MOSTOWY 
      Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju 
 
      OLGA SEMENIUK 
      Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju  
 
      ROBERT ANDRZEJCZYK 
      Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej 
 
      MARIA KOC 
      Przewodnicząca Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
      Senat RP  
 

Szanowni Państwo, 
 
w imieniu Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń w której skład wchodzi 18 czołowych organizacji branżowych z naszego 
sektora chciałbym niniejszym przedstawić nasze uwagi oraz propozycje do aktualnie procedowanego przez Komisję 

Senatu RP ds. Gospodarki Narodowej i Innowacyjności dot.  projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (tzw. sektorowa tarcza 
turystyczna - druk senacki nr 193, druk sejmowy nr 559) w następujących wymiarach: 

 
Wymiar I  PKD PRZEDSIĘBIORCÓW ZWOLNIONYCH Z ZUS ORAZ OTRZYMUJĄCYCH  DODATKOWE 

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE. 
 

1. Uwzględnienie dodatkowych PKD dot. zwolnień z ZUS oraz świadczenia tzw. “postojowego” (poniżej 
wyszczególnienie wraz z uzasadnieniem); 

2. Zmniejszenie kryterium koniecznego spadku obrotów do 75%; 

3. Uwzględnieniu w zwolnieniach z ZUS okresu lipiec - wrzesień. 
 

ORGANIZATORZY WYDARZEŃ I SPOTKAŃ - PKD 73.11.Z 

Zdecydowana większość podmiotów działających w tym zakresie funkcjonuje pod PKD 73.11.Z (agencje reklamowe). 
Wprowadzenie dodatkowego zapisu dot. oświadczenia przedsiębiorcy, że minimum 50% jego rocznych 
przychodów (2019) pochodzi z tej działalności w zakresie organizacji wydarzeń i spotkań. Wprowadzenie 

oświadczenia że działalność w zakresie organizacji wydarzeń i spotkań jest działalnością dominującą. 

 
ORGANIZATORZY TURYSTYKI - PKD 79.12.Z 

Organizatorzy turystyki są kluczowym podmiotem w systemie turystyki polskiej stąd ich nieuwzględnienie w tym 

świadczeniu jest niezrozumiałe. Proponowany Turystyczny Fundusz Zwrotów nie obejmie między innymi turystyki 
przyjazdowej (20 mln osób odwiedzających Polskę służbowo i turystycznie) oraz biznesowej. 
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LOGISTYKA TARGOWA (STOISKA TARGOWE, TRANSPORT) - PKD 52.29.C, 73.11.Z 

Zdecydowana większość podmiotów działających w tym zakresie funkcjonuje pod PKD 73.11.Z (agencje reklamowe). 

PKD 52.29.C dotyczy zaś kilkunastu wyspecjalizowanych podmiotów w spedycji targowej. Wprowadzenie dodatkowego 
zapisu dot. oświadczenia przedsiębiorcy, że minimum 50% jego rocznych przychodów (2019) pochodzi z tej działalności 

w zakresie organizacji targów oraz oświadczenie, że działalność w zakresie organizacji targów jest działalnością 

dominującą  
 

POŚREDNICY TURYSTYCZNI - PKD 79.11.B 

W sytuacji w której projekt ustawy uwzględnia działalność 79.11.A (agenci turystyczni) niezasadne jest  
nieuwzględnienie działalności pośredników turystycznych prowadzących np. sprzedaż biletów lotniczych i hotelowych.  

 

ORGANIZACJA TARGÓW -  PKD 82.30  
(DODATKOWE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE, ZWOLNIENIE Z ZUS JEST JUŻ UWZGLĘDNIONE W PROJEKCIE) 
Targi, w tym wydarzenia międzynarodowe, nie odbywają się. Organizatorzy Targów to podmioty mierzące się z jednym 

z najwyższych współczynników kosztów stałych przy jednoczesnym braku obrotów. Organizacje z dziesięcioleciami 

tradycji mające realny wpływ na wymianę wiedzy, promocję Polski oraz rozwój współpracy między podmiotami, stoją 
przed zagrożeniem zakończenia działalności. W tym utraty specjalistów pozostających obecnie bez możliwości pracy. 

Organizatorzy targów tak jak i firmy turystyki przyjazdowej to koła zamachowe lokalnych dostawców usług przemysłu 

spotkań i turystyki.    
 

WYMIAR II  TURYSTYCZNY FUNDUSZ ZWROTÓW (TFZ) 
 

1. Wstrzymanie biegu ustawowego terminu zwrotów w przypadku złożenia wniosku o zwrot z TFZ; 

2. Określenie nazwy przedsiębiorcy w umowach B2B (zamiast imienia i nazwiska podróżnych); 

3. Wprowadzenie poprawki dot. fundusz pomocowego dot. automatyzmu wykorzystania środków w 
przypadku wystąpienia NNO na który nie miały wpływu działania organizatora ani jego podwykonawców. 

 

Ad. 1 (wstrzymanie biegu ustawowego terminu zwrotów):   
 

Art 1 pkt 7 

“Organizator turystyki informuje podróżnego o fakcie złożenia wniosku do TFZ, co wstrzymuje bieg terminu 

wskazanego w art 15k pkt 1, do czasu złożenia stosownego wniosku do TFZ przez podróżnego,” 

 

Kończący się okres 180 dni powoduje że z punktu widzenia klienta szybszym sposobem uzyskania zwrotu może być 
bezpośrednie wystąpienie do organizatora. Nawet jeżeli tylko część klientów wystąpi bezpośrednio o zwrot a część o 

zwrot z funduszu może to spowodować niewypłacalność organizatora.  Dzięki proponowanemu zapisowi unikniemy 

sytuacji gdy indywidualne decyzje nawet mniejszości klientów zachwieją płynnością finansową biura. Obawa o nie 

korzystanie, ze względów na szybkość i łatwość bezpośredniego zwrotu, przez klientów, z proponowanego TFZ obniży 
ocenę ryzyka organizatorów w oczach sektora bankowego i ubezpieczeniowego.  
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Ad. 2 (określenie nazwy przedsiębiorców w umowach B2B):   
 

Art 1  

pkt 8 oraz  
1. imiona i nazwiska podróżnych, którzy zawarli umowy o udział w imprezie turystycznej; nazwy przedsiębiorcy 

który zawarł umowę o udział w imprezie turystycznej, o ile dotyczy  

pkt 10 
1. imię i nazwisko podróżnego, uprawnionego do złożenia wniosku; nazwy przedsiębiorcy uprawnionego do 

złożenia wniosku, o ile dotyczy  

 
W przypadku realizacji imprez turystycznych na rzecz przedsiębiorcy, w szczególności w przypadku anulacji wyjazdu 

z dużym wyprzedzeniem, nie znane są dane osobowe podróżnych. W sytuacji kiedy umowa została podpisana i 

opłacona przez przedsiębiorcę, podróżni nie są także uprawnieni do zwrotu and do składania wniosku.  
 

Ad. 3 (automatyzm wykorzystania środków w przypadku wystąpienia NNO): 

 

Art 15 kc pkt 14 
“pozostających poza 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 do spraw 

instytucji finansowych za właściwe dla uruchomienia wypłat na pokrycie zwrotów wpłat należności za imprezę 
turystyczną, która nie została lub nie zostanie zrealizowana”. 

 

Powyższe rozwiązanie stanie się elementem stabilizującym rynek w przypadku wystąpienia wydarzeń będących poza 
kontrolą stron: wybuchu epidemii, katastrof naturalnych, wybuchów konfliktów zbrojnych. Automatyzm spowodowałoby 

zwiększenie zaufania klientów do przedsiębiorców turystycznych: turystyki wyjazdowej, przyjazdowej i krajowej. W 

takiej sytuacji klienci nie musieliby czekać i być niepewnym decyzji właściwego ministra. to może być szczególnie 
ważne w przypadku mniej popularnych kierunków wyjazdu lub w przypadku katastrof o minimalnym zasięgu. Decyzja 

właściwych ministrów dotyczyłaby sytuacji związanych z przesłankami ekonomicznymi i organizacyjnymi: 

zaprzestaniem działalności, niewypłacalnością, czy nie spełnianiem norm bezpieczeństwa przez podmioty znajdujące 
się w łańcuchu dostaw organizatora.  

 

Z góry dziękujemy za rozpatrzenie powyższych propozycji oraz jesteśmy w pełni dyspozycyjni do spotkania i dialogu 
dot. w/w zagadnienia. 

 

Z poważaniem, 
Bartosz Bieszyński 
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Członkowie Rady: 
1. Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel SOIT 

2. Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR 

3. Klub Agencji Eventowych SAR 
4. Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce – SKKP 

5. Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych SOIAR 

6. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego IGHP 
7. Polska Izba Techniki Estradowej PITE 

8. Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji IAKS Polska 

9. Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce 
10. SITE Poland – Society for Incentive Travel Excellence – Chapter Poland 

11. Stowarzyszenie Branży Eventowej SBE 

12. Polska Izba Przemysłu Targowego PIPT 
13. Harmony Polish Hotels 

14. Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych PSPA 

15. Izba Gospodarcza Menedżerów Artystów Polskich IGMAP 

16. Fundacja FOH 
17. Future for MICE 

18. Meeting Professional International Poland Chapter MPI 

 


