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Dotyczy: Pisma w sprawie działań rządu podejmowanych w celach ratowania branży turystycznej. 

Szanowni Państwo, 

Departament Turystyki w odpowiedzi na wiadomość z dnia 21 maja 2020 r. W związku z obecnym etapem 
rozwoju pandemii koronawirusa, żadne miejsce na świecie nie jest wolne od ryzyka zakażenia się wirusem. 
Sytuacja zmienia się niezwykle dynamicznie, dlatego też Ministerstwo Rozwoju nieustannie analizuje 
sytuacje w Polsce i Europie pracując nad koncepcją działania związaną z kolejnym etapem odmrażania 
gospodarki, w tym turystyki. W pierwszej kolejności działania skupione są na turystyce krajowej. W obecnej 
chwili, nie jest możliwe ustalenie otwarcia granic dla turystów w całej Europie. Bez możliwości swobodnego 
przekraczania granic nie można mówić, ani o turystyce przyjazdowej do Polski, ani o zagranicznej turystyce 
wyjazdowej. Dlatego też ta kwestia jest jedną z najważniejszych spraw, którymi nasz resort aktualnie się 
zajmuje. Rozumiemy zarówno potrzeby Polaków, którzy są przyzwyczajeni do egzotycznych podróży, jak  
i polskich przedsiębiorców turystycznych zarabiających dzięki przyjazdom zagranicznych turystów  
do naszego kraju. Jest to jednak zagadnienie bardzo skomplikowane. Te wakacje z pewnością  
nie będą  takie, jak poprzednie. Otwieranie granic zależy od wielu czynników, nie tylko zależnych od nas 
jako Polski. Przede wszystkim musi być wypracowane jednolite podejście na poziomie UE.  
Podczas posiedzenia grupy roboczej Komisja Europejska, przedstawiła krótką prezentację na temat 
ogłoszonej przez nią 15 kwietnia br. mapy drogowej znoszenia ograniczeń spowodowanych COVID-19 
(„Joint European Roadmap towards lifting COVID-19 containment measures”). Główne jej zasady to 
znoszenie ograniczeń w sposób stopniowy, zachowanie odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi etapami 
oraz monitorowanie ich skutków. Odnosząc się do wskazówek postępowania ze strony UE, KE wskazała 
jeszcze na:  
a) Komunikat KE „Wytyczne dotyczące korzystania ze swobodnego przepływu pracowników podczas 
epidemii COVID-19” zawierający m.in. zalecenie, by pozwolić pracować pracownikom przygranicznym oraz 
delegowanym, jeśli praca w danym sektorze jest w państwie przyjmującym dozwolona;  
b) Komunikat KE „W kierunku stopniowego i skoordynowanego podejścia do przywracania swobody 
przemieszczania się i zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych” zawierający m.in. zalecenie, by 
rezygnować z generalnych zakazów na rzecz bardziej szczegółowych i stosować zasadę niedyskryminacji 
(te same zasady dla państw w tej samej sytuacji epidemiologicznej). 
Szukamy rozwiązań i obecnie rozważamy umożliwienie wyjazdów właśnie m.in. do państw Grupy 
Wyszehradzkiej, czyli Czech, Słowacji i Węgier. Ryzyko zachorowania nie jest tam dziś tak duże jak na 
zachodzie Europy czy w Stanach Zjednoczonych. Obecnie tak jak wskazano, pracujemy nad rozwiązaniami 
wspólnymi dla państw, gdzie zachorowalność jest relatywnie niższa niż  pozostałych krajach z obszaru 
Europy. 
 
Ministerstwo Infrastruktury, jest właściwym resortem odpowiedzialnym za wznowienie lotów  
i pociągów międzynarodowych. W dniu 23 maja przedstawiono podstawowe wytyczne dot. przywracania 
międzynarodowych połączeń lotniczych. Odmrażanie lotów ma się odbyć w kilku fazach: 
 

 w pierwszej z nich  reaktywowane zostaną loty krajowe, 
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 w drugiej fazie loty zostaną rozszerzone o te kraje w Europie, w których sytuacja epidemiczna nie 
jest gorsza niż w Polsce, 

 w trzeciej fazie przywrócone zostaną połączenia międzykontynentalne, także do tych państw,  
w których sytuacja epidemiczna jest nadal pod kontrolą, 

 w kolejnych etapach przywrócone zostaną wszystkie połączenia lotnicze.  
 
Nie wskazano terminów realizowania etapów odmrażania lotów międzynarodowych. Niemniej jednak, 

podkreślam, iż właściwym w tej sprawie jest Ministerstwo Infrastruktury. 

W dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa 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 (specustawa), która była 
opracowywana m.in. przez Ministerstwo Rozwoju. W ustawie tej przewidziano szereg rozwiązań 
pomocowych dla przedsiębiorców i pracowników, w tym przedsiębiorców turystycznych, pracowników 
zatrudnionych w sektorze turystyki, organizacji i stowarzyszeń branżowych zrzeszających podmioty 
funkcjonujące w sektorze turystyki. 
Obok ww. ustawy na pakiet tzw. Tarczy antykryzysowej składają się: ustawa o zmianie ustawy o systemie 
instytucji rozwoju (PFR), a także projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub 
restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy). 
 
 
Polski Fundusz Rozwoju, oferuje pomoc wartość Tarczy Finansowej to 100 mld zł, co stanowi 4,5 proc. 
polskiego PKB. Ta kwota została podzielona na trzy obszary finansowania: 
Tarcza Finansowa dla mikrofirm (do 9 pracowników, bez samozatrudnionych) – 25 mld zł, 
Tarcza Finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP, do 249 pracowników) – 50 mld zł, 
Tarcza Finansowa dla dużych firm (powyżej 249 pracowników) – 25 mld zł. 
Wszystkie informacje dotyczące dedykowanej pomocy wynoszą znajdują się pod adresem 
https://pfr.pl/tarcza.html. 
  
Do inny środków pomocowych dla przedsiębiorców, należą m.in.: 

 dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w jednoosobowej firmie, a także spółce 
Po spełnieniu określonych warunków o dofinansowanie może ubiegać się każdy przedsiębiorca  
w rozumieniu ustawy z dnia art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. 
Przedsiębiorcą jest zatem osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą 
prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. 
Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności 
gospodarczej. 

 dofinansowanie wynagrodzeń, dofinansowanie kosztów prowadzonej działalności  z PUP, 

 otrzymanie częściowo umarzalnych pożyczek (subwencji) z Polskiego Funduszu Rozwoju, Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz z Funduszy Europejskich. 

 świadczenie postojowe, dla osób, które założyły pozarolniczą działalność gospodarczą przed 

 1 lutego 2020 roku, osiągnęły spadek przychodów o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca 

poprzedzającego złożenie wniosku, 

 świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, 

agencyjne, o dzieło), 

 ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na 

raty należności z tytułu składek, 

 odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r., 

 zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty lub umowy o odroczeniu terminu 

płatności na 3 miesiące. 

Informacje o rozwiązaniach m.in. dla przedsiębiorców przewidzianych w Tarczy Antykryzysowej – 
zawiera uruchomiona strona internetowa www.gov.pl/tarczaantykryzysowa. Na stronie można znaleźć 
komplet informacji o Tarczy Antykryzysowej. W tym o rozwiązaniach, za które odpowiadają instytucje 
publiczne i agencje, takie jak ZUS, KAS, ARP, BGK, itp. Dostępna jest również infolinia od poniedziałku  
do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami +48 22 484 84 84 lub +48 732 122 500. 

https://pfr.pl/tarcza.html
http://www.gov.pl/tarczaantykryzysowa
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Oprócz korzystania z infolinii, wszyscy użytkownicy strony – m.in. przedsiębiorcy, pracownicy oraz inne 
instytucje – mogą wysyłać pytania za pomocą dedykowanego formularza. 

Kontynuacją działań przewidzianych w tzw. „Tarczy Antykryzysowej” jest ustawa z dnia 14 maja 2020 r.  
o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2. 
Akt prawny ma na celu  wprowadzenie kolejnych rozwiązań zapewniających przeciwdziałanie negatywnym 
skutkom społeczno-gospodarczym. Podejmowane działania legislacyjne odnoszą się zarówno do obecnej 
sytuacji jak również powodują przygotowanie kraju na podobne zagrożenia w przyszłości. Wspomniana 
ustawa zawiera kilkadziesiąt rozwiązań dedykowanych: 
a) obywatelom, w tym przedsiębiorcom i rolnikom; 
b) podmiotom publicznym; 
c) administracji.  
 

 
 
 
  

                   

 Z poważaniem 

 Rafał Szlachta 

 

 

 

 Dyrektor Departamentu 

 [podpisano elektronicznie] 

 
 
 
 
 
 

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/pytania-i-odpowiedzi

