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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek
Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie Pani Senator Haliny Biedy, złożone podczas 

13. posiedzenia Senatu RP 2 lipca 2020 r., dotyczące stopnia zaawansowania prowadzonych 

prac w zakresie planowanej pomocy rządowej dla przewodników i pilotów turystycznych oraz 

edukatorów muzealnych, z uwzględnieniem postulatów zawartych w załączonym 

do oświadczenia liście otwartym - petycji „Ratuj zawód przewodnika”, uprzejmie proszę 

o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Problematyka oddziaływania pandemii na przychody sektora kultury była 

monitorowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego już z chwilą jej 

ogłoszenia. Pierwsze, pozyskiwane dane finansowe z jednostek pozostających w nadzorze 

resortu obejmowały, oprócz informacji o wielkości utraty ich podstawowych źródeł 

przychodów, także informacje o poziomie finansowania współpracy z innymi podmiotami, 

w tym w szczególności finansowania współpracy z przewodnikami i edukatorami muzealnymi 

oraz osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Z pozyskanych danych wynikało, że z 56 nadzorowanych przez Departament Dziedzictwa 

Kulturowego instytucji kultury tylko 5 współpracowało z przewodnikami i edukatorami 

muzealnymi prowadzącymi samodzielną działalność gospodarczą, a 34 instytucje – w celu 

realizacji różnorakich zadań w ramach działalności statutowej (nie tylko edukacyjnych) – 

zatrudniały osoby fizyczne na podstawie umów zleceń i o dzieło.

Poruszaną przez Panią Senator kwestię pomocy finansowej dla przedsiębiorców 

reguluje ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
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z 2020 r., poz. 568 ze zm.). Ustawa ta zwana Tarczą Antykryzysową skierowana jest m.in. 

do przedsiębiorców, osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą oraz osób 

fizycznych zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. 

W ramach wybranych rozwiązań, dla podmiotów prowadzących jednoosobową 

działalność gospodarczą, a więc także edukatorów muzealnych, przewodników i pilotów 

prowadzących działalność gospodarczą, poinformowano m.in. o następujących formach 

wsparcia: 1) anulowanie ZUS na 3 miesiące, 2) uzyskanie świadczenia postojowego 

rekompensującego utratę przychodów, 3) uzyskanie dofinansowania do części kosztów 

prowadzonej działalności gospodarczej, 4) zwolnienie z podatku dochodowego 

od przychodów z tytułu świadczenia postojowego, 5) odroczenie lub rozłożenie na raty 

należności ZUS, 6) rozłożenie na raty zaległości podatkowej w przypadku jej wystąpienia, 

7) zawnioskowanie o umorzenie zaległości podatkowej w urzędzie skarbowym, 8) możliwości 

negocjowania z urzędem skarbowym zapłaty niższych zaliczek na podatek dochodowy, 

aby nie stracić płynności finansowej, 9) skorzystanie z niskooprocentowanej pożyczki 

na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Informację stanowiącą podsumowanie działań resortu dotyczących niwelowaniu 

skutków pandemii udostępniono na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego: https://www.gov.pl/web/kultura/400-mln-zl-na-walke-ze-skutkami-

pandemiipowolujemy-fundusz-wsparcia-kultury.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że sprawy związane z sektorem turystyki, 

a więc i sytuacja zawodowa przewodników turystycznych i pilotów, leżą w wyłącznych 

kompetencjach Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Z wyrazami szacunku

Piotr Gliński
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