
Oświadczenie złożone przez senatorów 

Wadima Tyszkiewicza i Krzysztofa Kwiatkowskiego 

na 16. posiedzeniu Senatu 

w dniu 14 października 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosła-

wa Gowina 

Szanowny Panie Premierze! 

Zgodnie z poselskim projektem ustawy z dnia 13 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy 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 oraz niektórych innych ustaw, druk 

sejmowy nr 559, wprowadzone zostały przepisy przedłużające abolicję płatności składek ZUS oraz umożli-

wiające uzyskanie ponownego świadczenia postojowego dla branż szczególnie dotkniętych epidemią. Branże, 

które uzyskały dodatkowe zwolnienia i świadczenia, wpisane są do ustawy na podstawie swojego kodu PKD. 

Składając to oświadczenie, chcielibyśmy zwrócić uwagę Pana Premiera na postulaty Polskiej Izby Prze-

mysłu Targowego, która w swojej petycji z początku lipca wnosiła o umieszczenie w planowanej wówczas 

legislacji dodatkowych 3 kodów PKD. Z tych 3 proponowanych kodów umieszczony w ustawie został 1 kod, 

tj. organizatorzy targów, wystaw i kongresów (82.30.Z), zaś pozostałe, tj. projektowanie i wykonywanie sto-

isk targowych (73.11.Z) oraz transport i spedycja targowa (52.29.C), nie zostały uwzględnione. 

Chcielibyśmy uprzejmie zwrócić uwagę, że takie częściowe udzielenie pomocy w konsekwencji może 

prowadzić do przetrwania tylko wąskiej części składowej całej branży, będącej dużą składową polskiej go-

spodarki, ponieważ ten sektor, podobnie jak gospodarka w sensie całościowym, może skutecznie przetrwać 

i funkcjonować w dłuższej perspektywie przez stałą współpracę z pełnym łańcuchem kontrahentów ekono-

micznych. 

Ponadto chcielibyśmy prosić o rozpatrzenie i uwzględnienie innego postulatu Polskiej Izby Przemysłu 

Targowego, dotyczącego zmiany przepisu wyżej wymienionej ustawy, odnoszącego się do rozwiązania 

umowy o organizację wydarzenia z powodu COVID-19 i wsparcia branż organizujących wydarzenia, które 

musiały zostać odwołane w związku ze stanem epidemii. Postulat ten dotyczy literalnego uwzględnienia 

przemysłu targowego we wspierającym wspomniane branże przepisie. 

Z poważaniem 

Wadim Tyszkiewicz 

Krzysztof Kwiatkowski 

 
 


