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Dotyczy: pisma z 26 listopada 2020 r., w sprawie ograniczeń dotyczących funkcjonowania
branży turystycznej w okresie świątecznym oraz ferii zimowych, wprowadzonych
w związku z pandemią COVID-19
Szanowny Panie Prezesie,
oczywiście podzielam obawy zgłoszone w przedmiotowej rezolucji dotyczące aktualnych
problemów przedsiębiorców działających w branży turystycznej. W imieniu Ministerstwa
Rozwoju, Pracy i Technologii pragnę zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, aby
pomóc przedsiębiorcom działającym w branży turystycznej w tym dotkliwym paraliżu
spowodowanym pandemią. Zachęcam do zapoznania się z rozwiązaniami, jakie MRPiT
wdrożyło dla branży turystycznej na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-pracatechnologia/tarcze-dla-turystyki.
W tym miejscu należy podkreślić, iż wszystkie decyzje Rządu dot. ograniczeń, w tym także
dotyczących nadchodzącego sezonu zimowego 2020/2021 podejmowane są w trosce
o bezpieczeństwo i zdrowie społeczeństwa. Jednocześnie informuję, że obostrzenia lub
zakazy prowadzonej działalności ustalane są w kolejnych wersjach rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z

wystąpieniem

stanu

epidemii.

Obecnie

obowiązującym

rozporządzeniem

jest

rozporządzenie Rady Ministrów. z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. poz. 2132). Ministrem wskazanym w ramach Rady Ministrów do przygotowania
kolejnych wersji rozporządzenia jest Minister Zdrowia i do tego podmiotu powinny być
kierowane wnioski legislacyjne związane z liberalizacją obostrzeń.
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Natomiast jednolity dla całego kraju termin ferii zimowych w roku szkolnym 2020/2021
obowiązuje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada
2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2111).
Pragnę podkreślić, że Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wnikliwie analizuje
sytuację na rynku usług turystycznych. W celu złagodzenia skutków pandemii COVID-19
w sektorze turystyki, MRPiT od wielu miesięcy podejmuje działania zarówno legislacyjne,
jak i pozalegislacyjne. Działania są skierowane dla całej branży turystycznej.
Jednocześnie w odniesieniu do aktualnych problemów miejscowości turystycznych,
których kryzys wynika przede wszystkim z zalecenia wstrzymania ruchu turystycznego
w dobie pandemii, w tym zakresie planowane jest przede wszystkim wypracowanie
długofalowej strategii odbudowywania popytu, które musi uwzględniać obecną oraz
przyszłą sytuację epidemiczną w kraju i na świecie.
Uprzejmie informuję, że przygotowana Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju,
a także Tarcza Branżowa stanowią realne wsparcie dla polskich przedsiębiorców.
Od początku epidemii COVID-19 do polskich firm trafiło już ponad 154 mld zł – z czego
ponad 60 mld zł w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. Uratowano 6 mln miejsc pracy.
Mając na uwadze potrzebę dalszego wsparcia dla przedsiębiorców, z najbardziej
poszkodowanych kryzysem branż, zostanie uruchomiona Tarcza Finansowa PFR 2.0.
Kolejny etap to 35 mld zł na wsparcie dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm.
Zgodnie z założeniami, środki trafią do 38 branż dotkniętych kryzysem.
Ponadto informuję, iż w dniu 9 grudnia 2020 r. Sejm uchwalił tzw. Tarczę Branżową –
ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych. Proponowane instrumenty na rzecz przedsiębiorców obejmują
m.in. zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ZUS, świadczenie
postojowe, dopłaty do wynagrodzeń i małą dotację w wysokości 5 tys. zł. Z pomocy będą
mogli skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność określoną wymienionymi
w ustawie kodami PKD.
Pragnę podkreślić, iż w nowelizacji ustawy znalazł się przepis umożliwiający Radzie
Ministrów wydanie rozporządzenia poszerzającego zakres branż, z których przedsiębiorcy
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mogliby

skorzystać z proponowanych instrumentów, jak i wydłużenia proponowanego

okresu wsparcia.
Zwracam również uwagę, że przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty w związku z epidemią
COVID-19, w dalszym ciągu mogą skorzystać z dostępnych środków wsparcia z Tarczy
antykryzysowej. Wśród nich nadal aktywne są, m.in. środki z Pakietu BGK:
https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/,

takie

jak

dopłaty do oprocentowania kredytów zarówno nowych, jak i już zaciągniętych, czy
gwarancje de minimis do 80% kwoty kredytu, a także środki z właściwych urzędów pracy
dla przedsiębiorców, którzy dotychczas z nich nie skorzystali.
Ponadto aktualnie z powodu epidemii ZUS nie nalicza opłaty prolongacyjnej związanej
z odroczeniem terminu płatności lub rozłożeniem na raty należności z tytułu składek
do ZUS. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie bez konieczności
ponoszenia dodatkowych opłat. Innym rozwiązaniem jest odstąpienie ZUS od pobierania
odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r. Na wniosek przedsiębiorcy
ZUS może również umorzyć składki, w przypadku, gdy uzna, że przedsiębiorca znajduje
się w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej.
W związku z epidemią przedsiębiorcy mogą także ubiegać się o ulgi w spłacie zobowiązań
podatkowych. Na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej podatnicy mogą wystąpić
do organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie indywidualnej ulgi w spłacie podatku
w niżej wymienionej postaci:


odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty,



odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami

za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,


umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub

opłaty prolongacyjnej – na wskazanych w przepisach warunkach.
Ponadto zostały wprowadzone inne ułatwienia podatkowe dla firm, np. możliwość
odliczenia straty za 2020 r. od dochodu za 2019 r.
Z poważaniem
Dominik Borek
dyrektor departamentu
[podpisano elektronicznie]
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