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Warszawa, 23 listopada 2020 
 

 

SENAT Rzeczpospolitej Polskiej 

Szanowni Państwo Senatorzy, 

 

 

 
 

Szanowni Państwo, 
 
Mija dziewiąty miesiąc pandemii - dziewiąty miesiąc postoju i bezrobocia dla nas, Kadr 

Turystyki. Mieliśmy napisać kolejny poprawny list-petycję, ale nie mamy już na to czasu i 
cierpliwości, zatem przechodzimy bezpośrednio do konkretów.  

Prosimy, aby Izba Wyższa, skupiająca najbardziej szanowanych przedstawicieli Narodu, 
wyjaśniła wreszcie Rządowi i Izbie Niższej, że PKD 79.90.A i 93.19.Z to ludzie, dziesiątki tysięcy 
obywateli z całkowitym zakazem pracy, bez dochodów, bez wizji i szans na przetrwanie 
kolejnych miesięcy. Zgodnie z rozporządzeniami Premiera i zaleceniami Rządu sytuacja na 
pewno nie zmieni się do połowy stycznia 2021, a prawdopodobnie nawet do początku lata 
2021. Półtora roku bez pracy z zasiłkiem trzech postojowych i zwolnieniem z ZUS czy 
umarzalnym kredytem z PUP (zaznaczamy: nie dla wszystkich niestety), bez możliwości 
uzyskania wsparcia PFR? To łączna pomoc Rządu w zamian za zakaz pracy, czyli: 11000 zł i to 
dla nielicznych (szacujemy, że blisko połowa kadr nie otrzymała tego wcale, lub w okrojonej 
formie) i hojne rządowe uszczuplenie z płatności ZUS z 21000 zł do 16800 zł, a w niektórych 
przypadkach do 12600 zł. Szacując i kalkulując bardzo prosto, subwencja nie zrefunduje nam 
nawet zobowiązań dla budżetu państwa. Na życie zostaje nam od: minus 1600 zł, do minus 
5800 zł. Tyle będziemy mieli zadłużenia wobec Państwa – średnio 4000 zł. W zamian za naszą 
cierpliwość i pokojowe negocjacje dostajemy zakaz pracy, nakaz siedzenia w domu, 
utrzymanie dystansu społecznego i kolejne obostrzenia nie nazywane, ale będące realnym 
zamknięciem naszej branży. Informujemy, że sezon na szczaw się skończył więc nie mamy już 
co jeść, a z nami nasze dzieci. Czy tak traktuje się obywateli, którzy przez lata uczciwe płacili 
podatki i składki na ZUS? Czy nie ma w Was odrobiny wstydu, że pozwalacie na zniszczenie 7% 
PKB Polski i cierpienie tysięcy rodzin? 

Nie wyszliśmy jeszcze na ulice i pod urzędy państwowe, ale to tylko kwestia czasu. 
Oskubany przez Państwo Polskie tłum trochę burczy, ale głodny jest nie do zatrzymania. Sami 
zobaczcie, co się dzieje w sieci. Szykuje się strajk generalny, a Rząd Polski nie daje nam innego 
wyboru niż przyłączyć się do tego pospolitego ruszenia odartych z godności i środków do życia 
obywateli. 

 



Powtarzamy nasze postulaty, które po nieprawdopodobnych manipulacjach wyłączających 
dziesiątki słabych, niewystarczających, ale jednak obiektywnie niezłych poprawek w Komisji 
Sejmowej i podczas głosowania Ustawy w Sejmie, zmieniają się aktualnie w żądania. Teraz do 
Senatu, a potem do Sejmu i Prezydenta. 

 
Zasłanianie się Rządu brakiem pieniędzy uważamy za uwłaczające powadze tej instytucji, 

zważywszy na sposób jej zarządzania finansami. Pieniądze są:  
a. w naszych podatkach i przez dziesięciolecia płaconych ZUSach 
b. w PFR 40 mld zł 
c. w nieistniejącym a zabudżetowanym CPK 
d. w przekopie Mierzei Wiślanej 
e. w samolotach F 35 dla Wojska Polskiego 
f. w 300 nowych limuzynach i tysiącach już obecnych 
g. w przelotach samolotem o statusie HEAD 
h. w wyborach, których nie było 
i. w dofinansowaniach z Unii Europejskiej 
j. w rozdmuchanych zarządach Spółek Skarbu Państwa 
k. w dywidendach od owych spółek 
l. w wypłatach dla setek wiceministrów i rozdmuchanej administracji Państwowej 
m. w obligacjach 

Lista jest dłuższa - Sami doskonale o tym wiecie. 
 
Zasłanianie się bezpieczeństwem zdrowotnym Narodu. Całkowicie pozbawione racjonalności.  
 
Szkoły zamknięte – Kościoły otwarte 
Siłownie zamknięte – Sklep budowlany otwarty 
Sklepy z wycieczkami (Agencje) zamknięte - Sklepy spożywcze otwarte 
Podróże samolotem, autokarem niemożliwe – PKP i PKS jak najbardziej 
Biura Podróży nie mogą działać – Poczta może 
Piloci wycieczek bezrobotni – Kurierzy zarobieni po czubek głowy 
Itd. 
W obliczu reżimu sanitarnego (maseczki, dystans społeczny, higiena), identycznego dla 
wszystkich w tym folwarku biznesu niektórzy są równiejsi. Pytamy - dlaczego? W czym 
jesteśmy gorsi, że tak się nas traktuje!? 
 
Zasłanianie się notyfikacjami KE. Zastanawiające. 
 
W marcu można było wydłużyć o 180 dni wypłaty zaliczek za niezrealizowane wyjazdy 
turystyczne pomimo braku notyfikacji i przy sprzeciwie KE, a już w listopadzie trzeba czekać 
na notyfikacje? Brak konsekwencji się kłania oraz działania. Co zostało zrobione w kwietniu, 
maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku? Teraz trzeba to notyfikować w trybie 
ekspresowym. 
 
Nadmienić należy, że obecny Wicepremier Jarosław Gowin, niegdyś w innym Rządzie i w 
innych barwach politycznych już nas, Pilotów i Przewodników zawodowo zderegulował. Teraz 
mamy wrażenie, że chce nas wraz z całym Rządem eksterminować. 
 



 
Nasze niegdysiejsze postulaty, obecnie już żądania: 
 

1. Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną, na dzień 
złożenia wniosku z wiodącym PKD z listy: 79.90.A (Piloci wycieczek i Przewodnicy), 
93.19.Z (przewodnicy górscy), przysługuje prawo do świadczenia postojowego w 
wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie 
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. od 
dnia 1 czerwca 2020 do dnia 31 marca 2021 roku, lub do dnia odwołania stanu 
epidemii z możliwością przedłużenia o kolejne okresy trzymiesięczne w drodze 
rozporządzenia do niniejszej ustawy jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w 
miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co 
najmniej o 50% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu 
kalendarzowym w 2019 r. Wypłata postojowego należna jest ponadto osobom z 
powyższych PKD, jeżeli zawieszali oni działalność po 30 września 2019 łącznie na 
minimum 3 miesiące w skali roku, przy czym przyznanie każdego miesięcznego 
świadczenia postojowego będzie należne za te miesiące, w których prowadzona 
była działalność gospodarcza w roku 2019.  

2. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną, na dzień 
złożenia wniosku z wiodącym PKD z listy: 79.90.A (Piloci wycieczek i Przewodnicy), 
93.19.Z (przewodnicy górscy) 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 marca 2021 r. lub do dnia odwołania stanu epidemii z możliwością przedłużenia 
o kolejne okresy trzymiesięczne w drodze rozporządzenia do niniejszej ustawy 
jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym 
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 50% w stosunku 
do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 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 50% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym 
samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. 

3. Dla osób zatrudnianych na inne umowy cywilno-prawne takie jak umowa zlecenie 
i umowa o dzieło wypłata zasiłku z funduszu bezrobocia w wysokości 100% zasiłku 
dla bezrobotnych na rok 2020. Wypłata zasiłków obowiązuje za każdy miesiąc strat 
do 31 marca 2021 lub do dnia odwołania stanu epidemii z możliwością 
przedłużenia o kolejne okresy trzymiesięczne w drodze rozporządzenia do 
niniejszej ustawy, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu 
kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy i 
udokumentowany co najmniej o 50% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym 
samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. 

4. Subwencje w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju w 
wysokości do 70 proc. niepokrytych przychodami kosztów stałych pod warunkiem 



spadku przychodów o 30 proc. względem tego samego okresu 2019 r. dla osób 
samozatrudnionych (Jednoosobowa działalność gospodarcza). 

5. Dofinansowanie kosztów stałych dla JDG (Jednoosobowa działalność 
gospodarcza) z PKD 79.90.A i 93.19.Z jako najbardziej dotkniętych restrykcjami. 

6. Dofinansowanie leasingu na sprzęt niezbędny dla prowadzenia działalności 
gospodarczej (sprzęt audio-wizualny, fotograficzny i filmowy, pojazdy, systemy 
audioguide itp.) dla JDG (Jednoosobowa działalność gospodarcza) z PKD 79.90.A i 
93.19.Z 

7. Otwarte linie kredytowe w BGK i innych bankach państwowych oraz tworzy się na 
potrzeby zaciągania kredytu na środki obrotowe w bankach komercyjnych 
gwarancje de minimis z BGK na poziomie 99% dla PKD 79.90.A i 93.19.Z 

8. Ze środków UE, dystrybuowanych przez Wojewodów i podległe urzędy na 
dofinansowanie kapitału obrotowego wydzielenie specjalnego funduszu 
dedykowanego PKD 79.90.A i 93.19.Z 

9. Wparcie finansowe na przebranżowienie się, czyli Dofinansowanie zmiany zakresu 
działalności w ramach dotacji na biznes, ale też dofinansowanie kursów dla osób 
pracujących dotychczas na umowach o pracę i innych umowach cywilno-
prawnych. 

10. Powtórzenie umarzalnej mikropożyczki przyznawanej z PUP w wysokości 5000 zł 
dla podmiotów z PKD 79.90.A i 93.19.Z wykazującej wciąż spadek obrotów powyżej 
50% 

 
Powyższe postulaty odnosimy również szerzej do całego sektora z PKD 79, czyli: 79.11.A 
(agenci turystyczni), 79.11.B (Pośrednicy Turystyczni), 79.12.Z (Organizatorzy turystyki), 
79.90.A (Piloci wycieczek i Przewodnicy) oraz 93.19.Z (przewodnicy górscy). 
 
Szacowany koszt dla budżetu i wywołane tym skutki finansowe, przy założeniu 
zakwalifikowania we wszystkich elementach wsparcia grupy około 10 tyś podmiotów (tylu 
jeszcze czynnych i gotowych do aktywności zawodowej pozostało) to około 250-300 mln zł.  
Natomiast zwrot w podatkach, świadczeniach ZUS i innych daninach jak choćby VAT na rzecz 
Państwa w ciągu normalnego, koniunkturalnie, roku to blisko 500 mln zł. Wniosek jest prosty, 
przy słabej koniunkturze zwracamy całość pomocy w podatkach w 2 lata, przy dobrej 
koniunkturze w 9 miesięcy.  
To o co wnioskujemy to nie bezzwrotny zasiłek, ale zwrotna inwestycja Państwa. 
 

  
Z wyrazami szacunku, 

 A.W., A.Z. 
oraz Piloci wycieczek krajowych, Piloci wycieczek zagranicznych, Przewodnicy turystyczni, 
Przewodnicy muzealni, Przewodnicy górscy, Rezydenci, Animatorzy, Koordynatorzy turystyki, 
Instruktorzy, Wychowawcy, Pracownicy branży turystycznej - niżej podpisani w petycji 
Avaaz.org Petycje Obywatelskie – link do petycji online: https://linkd.pl/e7kc  

 


