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Interpelacja poselska w przedmiocie wsparcia dla osób wykonujących zawód pilota wycieczek, 
przewodnika i przewodnika górskiego. 

 

Działając na podstawie art. 115 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
(Dz.U. 1997r. nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia   1996r. o 9 maja
wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. 1996 r. nr 73, poz. 350), a także art. 192 ust. 1 uchwały 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia    1992r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.30 lipca
P. 1992 nr 26, poz. 185 ze zm.), składam interpelację w przedmiocie wsparcia dla osób wykonujących 

 zawód pilota wycieczek, przewodnika i przewodnika górskiego.    

 

             Branża turystyczna szczególnie mocno odczuwa skutki pandemii wirusa SARS-CoV-2. 
Natomiast wśród zwodów turystycznych poszkodowane są zwłaszcza osoby, trudniące się na co dzień 
pilotowaniem wycieczek, przewodnictwem lub przewodnictwem górskim. Do tej pory nie były one 
bowiem objęte żadnym, większym programem pomocowym. Dopiero niedawno przyznano im 
świadczenie postojowe (por. Ustawa z dnia 19 listopada 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, druk 
senacki nr 262, Senatu X kadencji). Świadczenie to nie jest jednak wystarczające, aby uznać je za 
kompleksową pomoc dla pilotów wycieczek, przewodników i przewodników górskich.

            W Załączniku do Listu Otwartego z dnia 6 listopada 2020 r. Piloci Wycieczek i Przewodnicy w 
tym Przewodnicy Górscy zrzeszeni w Turystycznej Organizacji Otwartej, jak i ci niezrzeszeni postulują 
podjęcie przez Rząd szeregu działań, które miałyby na celu udzielenie kompleksowego wsparcia osobom, 
wykonującym te zawody. Do działań tych zaliczają: zwolnienie z obowiązku opłacania składek 
ubezpieczeniowych; wypłaty zasiłków z Funduszu Bezrobocia dla osób wykonujących zawody pilotów 
wycieczek, przewodników i przewodników górskich, zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych; 
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udzielenie subwencji w wysokości do 70% niepokrytych przychodami kosztów stałych pod warunkiem 
spadku przychodów o 30% względem 2019 r. dla osób prowadzących jednoosobową działalność 
gospodarczą; dofinansowanie kosztów stałych dla osób prowadzących jednoosobową działalność 
gospodarczą; dofinansowanie leasingu na cele prowadzenia działalności gospodarczej; otworzenie linii 
kredytowych w bakach krajowych (w szczególności w Banku Gospodarstwa Krajowego) oraz udzielenie 
gwarancji de minimis na poziomie 99%; wydzielenie specjalnego funduszu dedykowanego osobom 
wykonujący zawody pilotów wycieczek, przewodników i przewodników górskich ze środków unijnych; 
udzielenia wsparcia na przebranżowienie się; dla osób wykonujących zawody pilotów wycieczek, 
przewodników i przewodników górskich, które wciąż wykazują spadek obrotów powyżej 50% 
powtórzenie umarzalnej mikropożyczki w wysokości 5000 zł przyznawanej przez Państwowy Urząd 
Pracy. Przy czym Autorzy Listu Otwartego wyraźnie wskazują, że postulatami tymi objęci są także: 
agenci i pośrednicy turystyczni oraz organizatorzy turystyki (s. 4-5 Listu Otwartego). 

            Postulaty te zasługują na uwzględnienie. Jeśli nawet na ten moment nie można zrealizować ich 
wszystkich, to realizacji na pewno wymagają te najbardziej istotne (jak się wydaje są to: zwolnienie z 
obowiązku opłacania składek ubezpieczeniowych, wypłaty zasiłku dla osób zatrudnionych na umowach 
cywilnoprawnych, czy też udzielanie subwencji). Tylko realizacja tych wyżej wymiennych wniosków 
stanowić bowiem będzie realne wsparcie dla pilotów wycieczek, przewodników i przewodników 
górskich, którzy do tej pory byli notorycznie pomijani w programach pomocowych i praktycznie 
niedostrzegani przez władze publiczne, a którzy stanowią integralną i nieodłączną część polskiej branży 
turystycznej.  

 

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z następującymi pytaniami: 

Czy Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii znana jest treść Listu Otwartego z dnia 6 listopada 
2020 r. Pilotów Wycieczek i Przewodników w tym Przewodników Górskich zrzeszonych w 
Turystycznej Organizacji Otwartej, jak i tych niezrzeszonych?  
Czy polityka państwa zmierza w kierunku realizacji postulatów zawartych w Załączniku do Listu 
Otwartego z dnia 6 listopada 2020 r. Pilotów Wycieczek i Przewodników w tym Przewodników 
Górskich zrzeszonych w Turystycznej Organizacji Otwartej, jak i tych niezrzeszonych? Jeśli tak, to 
które z tych postulatów zostaną zrealizowane i w jakiej kolejności oraz kiedy to nastąpi? Jeśli nie, 
to dlaczego? 
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