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Pani 
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu RP

Dotyczy: odpowiedź na interpelację nr 15899 w sprawie wsparcia dla branży 
turystycznej wystosowaną przez Posła Pana Jarosława Rzepę, Posła Pana 
Zbigniewa Ziejewskiego, Posła Pana Dariusza Kurzawę i Posła Pana Dariusza 
Klimczaka

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją nr 15899 Panów Posłów Jarosława Rzepy, Zbigniewa 

Ziejewskiego, Dariusza Kurzawy i Dariusza Klimczaka z 24 listopada 2020 r., Minister 

Rozwoju, Pracy i Technologii udziela następującej odpowiedzi na pytania:

1. Czy Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii znana jest treść Listu Otwartego 

i znajdujących się w nim postulatów?

2. Czy polityka państwa zmierza w kierunku realizacji postulatów znajdujących się 

w Liście Otwartym? Jeśli tak, to kiedy i w jakiej formie realizacja ta nastąpi? Jeśli nie, 

to dlaczego?

3. Czy polityka państwa zmierza w kierunku takiej nowelizacji ustawy o bonie 

turystycznym, aby beneficjentem bonu mogła stać się cała branża turystyczna?

4. Czy planowana jest zmiana polityki informacyjnej rządu w zakresie wprowadzenia 

kolejnych obostrzeń gospodarczych, tak by informacje o tych obostrzeniach były 

podawane do publicznej wiadomości z dużym uprzedzeniem? Jeśli tak, to w jakim 

kierunku zmierzają te zmiany? Jeśli nie, to dlaczego?

Uprzejmie informuję, że Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii znana jest treść 

przedmiotowego Listu Otwartego, tak jak wielu innych listów otwartych, wniosków i petycji 

dot. sytuacji branży turystycznej, niewątpliwie bardzo dotkniętej skutkami pandemii 
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COVID-19. Pragnę podkreślić, że MRPiT wnikliwie przygląda się sytuacji na rynku usług 

turystycznych. Od początku trwania pandemii zorganizowano liczne spotkania z branżą 

turystyczną z udziałem kierownictwa resortu. Premier Jarosław Gowin już w pierwszych 

dniach urzędowania spotkał się z przedstawicielami branży turystycznej. Prowadzone 

konsultacje z pewnością pozwolą wypracować nowe formy wsparcia dla poszkodowanych 

przedsiębiorców. Ostatnio tj. w czwartek 10 grudnia br. Premier Jarosław Gowin spotkał 

się z przedstawicielami Polskiej Izby Turystyki i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów 

Turystycznych, a Minister Andrzej Gut-Mostowy z członkami Polskiej Rady Turystyki. 

Powyższe spotkania dotyczyły wypracowania kolejnych instrumentów wsparcia 

uwzględniających potrzeby środowiska turystycznego w tej niezwykle trudnej sytuacji 

pandemicznej.

Pragnę podkreślić, że wiele rozwiązań mających na celu wsparcie najbardziej 

poszkodowanych firm, zwłaszcza branży turystycznej, zostało już wdrożonych.  

Przykładowo do organizatorów turystyki skierowano pomoc w postaci utworzenia  

Turystycznego Funduszu Zwrotów  w wysokości 300 mln zł. Środki Funduszu zostały 

przeznaczone na zwrot klientom dokonanych wpłat za niezrealizowane imprezy 

turystyczne. 

Ponadto w MRPiT opracowano dotychczas szereg rozwiązań związanych 

z przeciwdziałaniem COVID-19, kierowanych do wszystkich przedsiębiorców, którymi 

przecież są również osoby prowadzące firmy z branży turystycznej. Są to m.in: 

a) dopłaty do oprocentowania kredytów wprowadzone ustawą z dnia 19 czerwca 2020 

r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom 

dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie 

układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 1086);

b) programy rządowe realizowane przez Polski Fundusz Rozwoju SA, mające na celu 

zapobieganie ryzyku upadłości przedsiębiorstw oraz zwolnień pracowników na skutek 

znaczących zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki, w związku z epidemią COVID-19; tj.:

· Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm,

· Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm;

c) udzielanie pomocy publicznej przedsiębiorcom na ich ratowanie, tymczasowe 

wsparcie restrukturyzacyjne, restrukturyzację – ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu 

pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz. U. poz. 

1298);
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d) rozwiązania zawarte w ustawie 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, finansowane ze 

środków:

 Funduszu Pracy:

 dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych 

wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne,

 świadczenie postojowe z tytułu przestoju ekonomicznego,

 pożyczka dla mikroprzedsiębiorców umożliwiająca pokrycie bieżących kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej,  lub statutowej organizacji pozarządowej,

 dofinansowanie przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu 

pracowników części kosztów prowadzania działalności gospodarczej,

 Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:

 dofinansowanie do wynagrodzeń, w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych, 

pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu 

pracy;

 dofinansowanie do wynagrodzeń, w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych, 

pracowników nieobjętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem 

czasu pracy.

Ponadto niebawem zostaną wdrożone instrumenty wsparcia objęte tarczą branżową, która 

przewiduje kilkadziesiąt regulacji, z których najistotniejsze to: 

• zwolnienie z ZUS – zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres od 

dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., z możliwością przedłużenia na 

kolejne miesiące i o kolejne branże, 

• jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe – dla osób, które na dzień 30 września 

2020 r. prowadziły jeden z określonych rodzajów działalności, z możliwością przedłużenia 

na kolejne miesiące i o kolejne branże, 

• dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw – wysokość wsparcia wyniesie do 5 tys. zł, 

• dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w kwocie 2000 zł przez 3 miesiące, 

• zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. – przedsiębiorcy na tym rozwiązaniu zaoszczędzą 

łącznie kwotę 139 mln złotych; projekt przewiduje dla gmin rekompensatę, ze środków 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dochodów utraconych z tytułu braku opłaty 

targowej w 2021 r.
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W odniesieniu do pytania dotyczącego Bonu Turystycznego uprzejmie informuję, że bon 

turystyczny jest nową formą wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki 

przez pandemię COVID-19. Wynosi jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18 roku 

życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu w wysokości 500 zł 

dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Za pomocą bonu można dokonać 

płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę 

turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju. Bon przeznaczony 

jest dla rodzin z co najmniej jednym dzieckiem oraz rodzin z dziećmi 

z niepełnosprawnością. Bony przysługują niezależnie od poziomu dochodów, tak jak 

w przypadku Programu 500 plus. Od sierpnia 2020 roku wydano milion bonów na kwotę 

900 milionów złotych, z czego beneficjenci wydali już na noclegi i wyjazdy 225 milionów 

złotych. Bon można wykorzystać do marca 2022 roku. 

Pragnę pokreślić, że w Sejmie trwają prace nad projektem tarczy 7.0., w której m.in. 

planuje się objęcie Bonem Turystycznym imprezy jednodniowe realizowane przez 

organizatorów turystyki oraz organizacje pożytku publicznego, co pozwoli rozszerzenie 

grupy beneficjentów oraz umożliwi zniwelowanie szarej strefy w tym obszarze.

Natomiast w odpowiedzi na pytanie dotyczące polityki informacyjnej Rządu uprzejmie 

informuję, że Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii nie odpowiada za politykę 

informacyjną Rządu. Ze swej strony pragniemy zapewnić Panów Posłów, że wszystkie 

komunikaty MRPiT są ogłaszane bez zbędnej zwłoki.

Z poważaniem 

Z upoważnienia
Andrzej Gut-Mostowy
Sekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]
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