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Oświadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju Jadwigi Emilewicz 

Szanowna Pani Minister! 

Branża turystyczna potrzebuje programu pomocowego skierowanego do biur podróży, małych i dużych, 

organizatorów imprez turystycznych i agentów oraz, co ważne, pilotów i przewodników. Dlaczego nie wy-

starczy tarcza ogólna, adresowana do wszystkich przedsiębiorców? Ponieważ straty w omawianej branży 

wynoszą nie 25 czy 30%, ale niemal 100%! Co więcej, ze względu na specyfikę, branża ta obejmuje swym 

zasięgiem pracę, która wykonywana była od jesieni zeszłego roku, a nie tylko od marca. W efekcie od ponad 

pół roku ta branża nie zarabia. Bon 500+, jeśli w ogóle pomoże, to tylko niewielkiej części branży, dlatego 

absolutnie nie można traktować go jako wsparcia dla całej turystyki. Skorzystają na nim może ośrodki nocle-

gowe w popularnych turystycznych miejscowościach. Poza nim, bez wsparcia pozostaną tysiące przedsię-

biorstw i setki tysięcy pracowników! 

Warto pomóc polskim biurom podróży, ponieważ jest to przyszłościowy sektor gospodarki. Przez ostatnie 

lata ta branża notowała wzrosty. Za rok czy dwa znowu będzie płacić podatki i zatrudniać, a to opłaci się 

wszystkim obywatelom. Z punktu widzenia państwa jest to więc inwestycja. Jeśli te biura nie dostaną pomo-

cy, to na ich miejsce wejdą duże zagraniczne korporacje, ponieważ tym przedsiębiorcom ich kraje dopłacą do 

zdobywania nowych rynków. Zagraniczne duże firmy będą transferować zyski i nie zapłacą podatków 

w Polsce. 

Oczekiwania wobec państwa wynikają również z tego, że w trudne położenie, w jakim teraz znalazła się ta 

branża, wpadła ona również z powodu takiej, a nie innej polityki rządu. Chaos informacyjny i brak wyraźne-

go planu, dotyczącego choćby otwierania granic oraz możliwości organizowania kolonii i obozów młodzie-

żowych, doprowadziły wielu przedsiębiorców do dużych strat. 

Polska turystyka. Ministerstwo Rozwoju promuje wakacje w kraju. I dobrze, tu też wypoczywajmy! Ale 

trzeba podkreślić, że gdy biura podróży organizują wycieczki zagraniczne i prowadzą biura w Polsce, to też 

są „polską turystyką”, bo tu płacą podatki i tu zatrudniają ludzi! 

Przedsiębiorcy i pracownicy szeroko rozumianej branży turystycznej wyrażają głębokie zaniepokojenie 

brakiem podjęcia konkretnych działań mających na celu wsparcie sektorowe branży oraz rozpowszechnia-

niem pobieżnego przekazu medialnego, który nie ukazuje stanu faktycznego. Doceniając starania sztabu 

w rozmowach z Ministerstwem Rozwoju, chcieliby oni, aby po kilku miesiącach rozmów przyszedł wreszcie 

czas na konkretne działania i długoterminowy plan wspierający ich branże. Protest branży turystycznej ma 

charakter wyłącznie pokojowy i zależy jej na: 

— rzetelnym, zrozumiałym i faktycznym przekazie medialnym, ukazującym złożoność branży turystycz-

nej – bo polska turystyka to turystyka krajowa, przyjazdowa i wyjazdowa; 

— zrozumieniu, czym jest branża turystyczna – bo polska turystyka to znacznie więcej niż tylko hotele 

i agroturystyka; 

— konkretnym wsparciu sektorowym – bo polska turystyka to przedsiębiorcy i pracownicy branży tury-

stycznej, ludzie, którzy od wielu lat wspierają polską gospodarkę, płacąc podatki w kraju i generując znaczną 

część PKB. 

Postulaty branży turystycznej: 

— umorzenie składek ZUS do końca roku dla wszystkich sektorów szeroko rozumianej branży turystycz-

nej z PKD Dział 79. „Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozo-

stała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane” oraz dla firm transportu tury-

stycznego (bez względu na to, czy jest to główna działalność, czy dodatkowa, ponieważ dużo pilotów wycie-

czek, przewodników ma wpisaną działalność branży turystycznej jako dodatkową działalność ze względu na 

formę prowadzenia działalności) oraz dla zagranicznych przedsiębiorstw z oddziałami w Polsce, które też 

płacą tu ZUS i podatki, po udokumentowaniu, że w 2019 r. była to przeważająca część przychodu; 

— postojowe do końca roku dla jednoosobowych działalności, uwzględniając agentów turystycznych, or-

ganizatorów turystyki, pośredników, pilotów wycieczek, przewodników turystyki wyjazdowej, przyjazdowej, 

górskich, rezydentów i osób pracujących na umowę zlecenie lub umowę agencyjną w branży turystycznej, 



jak również dla osób, które z powodu niemożliwości zrealizowania zaplanowanych rezerwacji zawiesiły dzia-

łalność lub nie podpisały umów cywilnoprawnych na rok 2020, a wykażą takie umowy za rok 2019, i osób 

współpracujących (np. męża, który płaci składki ZUS jak osoba prowadząca działalność gospodarczą); 

— umarzalne pożyczki dla mikro- i makro przedsiębiorców z działu PKD 79. na 12 miesięcy na pokrycie 

bieżących kosztów, gdzie wysokość pożyczki będzie uzależniona od wysokości udokumentowanych pono-

szonych miesięcznych wydatków, bez względu na formę prowadzonej działalności; 

— 50% dofinansowania do wynagrodzenia dla przedsiębiorstw zatrudniających na umowy (w tym umowy 

cywilnoprawne), bez względu na formę. 

Z poważaniem 

Joanna Sekuła 
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