
Piloci wycieczek i przewodnicy,     Warszawa 06/11/2020 

w tym przewodnicy górscy, 

zrzeszeni w Turystycznej Organizacji Otwartej 

jak i ci niezrzeszeni. 

 

Izba Wyższa i Izba Niższa 

Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej 

Szanowni Państwo Posłowie i Posłanki, 

Szanowni Państwo Senatorzy, 

 

LIST OTWARTY 
Szanowni Państwo, 

 

W związku z obecną sytuacją pandemiczną w Polsce i na świecie, a także w reakcji na 

ostatnie plany legislacyjne nie uwzględniające pilotów wycieczek i przewodników, ani 

przewodników górskich w świadczeniu postojowym, kierujemy do Państwa niniejszy list będący 

jednocześnie naszą petycją o wniesienie poprawki, która zapewni nam wszystkim - 

zarejestrowanym pod kodami PKD 79.90.A i 93.19.Z. oraz zatrudnianym na umowach 

czasowych (zlecenie, dzieło) - świadczenie postojowe. 

Turystyka to branża bardzo bogata i różnorodna. Większość przedsiębiorców z nią 

związanych latami budowała swoją firmę i walczyła o pozycję na rynku. Dziś wszyscy jednakowo 

– organizatorzy turystyki, agenci, przewoźnicy, hotelarze, ale i piloci, i przewodnicy – jesteśmy 

dotknięci skutkami pandemii COVID i wprowadzonych przez Rządz RP obostrzeń. 

Różnorodność i niezależność pilotów wycieczek, przewodników i przewodników 

górskich była zawsze atutem z punktu widzenia działalności rynku turystycznego. To my właśnie 

jesteśmy integralnym elementem turystycznego ekosystemu, który łączy organizatora turystyki 

z turystą, który współpracuje i współdziała ze wszystkimi w branży i poza nią, by zapewnić 

satysfakcję turystów polskich i międzynarodowych. Na barkach pilotów i przewodników 

spoczywa ogromna odpowiedzialność i trud pracy nie mniejszy niż ten organizatorów, 

przewoźników czy hotelarzy. Wielokrotnie zapomina się o nas i pomija w kluczowych 

działaniach legislacyjnych lub wręcz bombarduje szkodliwymi działaniami, jak chociażby ustawa 

uwalniająca nasz zawód.  

Dziś w branży turystycznej działa nas tysiące i podobnie jak inni przedsiębiorcy 

zarejestrowani pod kodem 79 oraz pozostali, którzy zostali uwzględnieni w Tarczy 6.0, płacimy 

uczciwie podatki i składki ZUS. W związku z powyższym odmawianie tej grupie zawodowej 

dedykowanej dla innych grup pomocy jest dalece krzywdzące i niesprawiedliwe. Większość z 

nas ostatnie pieniądze zarobiła w pierwszym kwartale 2020, inni w sezonie 2019. Część 

pozostaje w zawieszeniu działalności walcząc o utrzymanie się w zawodzie i powrócenie do 

pracy. Od tego czasu walczymy o przetrwanie szukając innych możliwości zarabiania lub 



zatrudnienia. Niektórym się to udało, innym nie, ale proszę pamiętać, że my także – jak 

organizatorzy turystyki, przewoźnicy czy hotelarze – latami budowaliśmy swoje firmy i nie 

zamierzamy łatwo się poddać. Jest nas dziś ok. 20 tysięcy osób samozatrudnionych, 

zarejestrowanych pod kodami PKD 79.90.A i 93.19.Z. i pracowników czasowych (zatrudnianych 

na umowach o dzieło lub zlecenie), którzy pozostają bez możliwości zarabiania na utrzymanie, 

a także bez realnej pomocy Państwa. Chcemy pracować i zarabiać, ale nie mamy takiej 

możliwości. Zakaz zgromadzeń to zakaz naszej działalności. Zakaz podróży, to zakaz naszej 

działalności. Zakaz noclegów w hotelach, to zakaz naszej działalności. Zakaz organizowania 

eventów, to zakaz naszej działalności. Każdy zakaz dotyczący pozostałych podmiotów 

turystycznych to zakaz uderzający pośrednio w nas. Ponadto do grupy osób, które zostały 

dotknięte przez pandemię Covid-19 należą tysiące pracowników sezonowych zatrudnianych na 

umowy zlecenie i dzieło – jak rezydenci i animatorzy, piloci i przewodnicy. Te grupy zawodowe 

do dziś nie otrzymały wsparcia ani od pracodawców, ani od Rządu. Stanowczo protestujemy 

przeciwko takiemu traktowani i pomijaniu nas w świadczeniach nowej tarczy antykryzysowej. 

Nie chcemy pomocy kosztem pomocy innym, ale uważamy, że należy się ona nam tak samo, 

jak należy się ona organizatorom turystyki, którzy zostali uwzględnieni w ostatniej poprawce do 

procedowanej niebawem ustawy.  

 Lista naszych postulatów jest długa, ale w chwili obecnej uzyskanie świadczenia 

postojowego stanowi dla nas „być albo nie być” naszego przetrwania i dalszego funkcjonowania. 

Wierzymy, że niebawem wrócimy do pracy, a Państwo Posłowie, Posłanki jak i Senatorowie 

spotkają nas na jednej z wycieczek w Polsce lub poza jej granicami. Nasze usługi będziemy 

świadczyć z radością i zaangażowaniem widząc, że nie zapomnieli Państwo o nas w tych 

trudnych czasach pandemii COVID i ograniczeń rządowych. Wolimy spotykać was w czasie 

podróży niż na protestach. 

Wnioskujemy zatem, wszyscy razem i każdy z osobna, podpisani w niniejszym liście, o 

wprowadzenie poprawki, która zapewni nam pilotom wycieczek, przewodnikom miejskim, 

przewodnikom górskim, i innym zatrudnionym na umowach czasowych kadrom turystyki, 

świadczenie postojowe w kwocie nie mniejszej, niż to przyznane pozostałym branżom. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Aleksandra Zalewska, Andrzej Wnęk  
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  
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 (Do Listu Otwartego z dnia 06.11.2020) 
 
 

Postulaty środowiska Pilotów i Przewodników turystycznych oraz górskich 
(zarejestrowanych pod kodami PKD 79.90.A i 93.19.Z), jak i pracowników 
czasowych/sezonowych pracujących na umowach cywilno-prawnych (zlecenie, o dzieło) 
w turystyce oraz pracowników etatowych, którzy stracili posady w wyniku pandemii 
COVID-19. 

W nawiązaniu do listu otwartego, podpisanego przez setki specjalistów branży turystycznej, 

przedstawiamy listę naszych postulatów w imieniu realizatorów imprez turystycznych 

pracujących w zgodzie, w świetle i w ramach obowiązujących Ustaw: 

• USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów 

wycieczek i przewodników turystycznych - Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 884 / z późniejszymi 

zmianami 

• USTAWA z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 

turystycznych - Dz. U. 2017 poz. 2361 / z późniejszymi zmianami. 

 

W Ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - Dz. U. 2020 poz. 374 z późniejszymi 
zmianami jak również w tzw. Tarczy Finansowej znalazły się zapisy dotyczące wsparcia i 

zniesienia obowiązków płatności niektórych zobowiązań na rzecz Państwa. Zapisy te 

obejmowały powyższe PKD, ale jednocześnie wykluczały znaczną ilość przedsiębiorców ze 

względu na określone wówczas warunki. Przygotowane i wdrożone założenia nie spełniły 

zasady pomocy czy wsparcia dla wszystkich potrzebujących pomocy i doprowadziły do wielu 

wykluczeń ( 

np. postojowe wyłącznie dla zawieszających działalność gospodarczą). W wyniku działań 

legislacyjnych doprowadzono do marginalizacji tysięcy poszkodowanych przez pandemię 

COVID-19 i działania Rządu, nie realizując obowiązku adekwatnej reakcji Państwa obejmującej 

rekompensaty za poniesione straty w obliczu zakazu działalności gospodarczej oraz 

pozbawienia wielu z nas wykonywania zawodu. Rząd decydując się wprowadzić określone 

ograniczenia powinien był skonsultować się z naszym środowiskiem w ramach konsultacji z 

sektorami branży turystycznej, czego nie uczyniono. Podejmując określone kroki Państwo ma 

zatem obowiązek nie tylko zrekompensowania strat, ale też, a może przede wszystkim, 

znalezienia rozwiązań na przyszłość celem poprawy koniunktury i zapewnienia funkcjonowania 

wszystkich sektorów turystyki w czasie obecnego kryzysu. Aby się to udało przedstawiamy listę 

najpilniejszych elementów wsparcia dla wszystkich wymienionych w treści niniejszego listu oraz 

załącznika: 

 
 



 
Lista postulatów – nasza branżowa Dziesiątka Antykryzysowa: 
 
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. 
 

Napominamy jednocześnie Rząd, aby Pilotów i Przewodników, a także pozostałe kadry 
turystyki jak animatorów, rezydentów, wychowawców czy instruktorów nie traktowano jedynie 
jako statystycznych przedsiębiorców i niszę zawodową. Jesteśmy takimi samymi ludźmi jak Wy 
- z rodzinami, dziećmi, zobowiązaniami i pełnią praw obywatelskich. Wykluczenie nas z rynku, 
uzasadniane epidemiologicznie, to nie statystyczny spadek – to dramaty Waszych 
współobywateli, którym rządowe rozporządzenia zabrały nie tylko pracę, ale możliwość 
funkcjonowania w społeczeństwie i życia. Mamy te same prawa i potrzeby co Poseł, Instruktor 
Fitness, Rolnik, Senator, Fryzjer, Lekarz, Minister, Magazynier, Kierowca czy inny 
przedsiębiorca i pracownik, dlatego w imieniu wszystkich podmiotów i pracowników branży 
turystycznej prosimy o niepomijanie nas i zapewnienie nam adekwatnej pomocy.  


