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Interpelacja

  Szanowny Panie Premierze,

 

Działając na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora art.14 ust 1 pkt.
7 z dnia 9 maja 1996 r. (Dz. U. 1996 Nr 73 poz. 350 z późniejszymi zmianami) oraz art. 191
-193 Regulaminu Sejmu zwracam się do Pana w sprawie braku wsparcia dla Kadr Turystyki –
PKD 79.

Po raz kolejny zostałam poproszona o wsparcie i podjęcie interwencji, dotyczącej
pomocy całkowicie zamkniętej branży turystycznej, a tym samym jest to moja kolejna
interpelacja skierowana do Pana Premiera dotycząca pomocy dla PKD 79.

Poniżej cytuję fragment z zawartymi postulatami przedsiębiorców tej gałęzi gospodarki z
prośbą o szybką odpowiedz jakie zostaną podjęte działania pomocowe dla tej branży,
całkowicie na dzień dzisiejszy wykluczonej z życia gospodarczego kraju.

 

Cyt.: „ Domagamy się natychmiastowych rozwiązań dla PKD 79.90.A, 93.19.Z oraz



1.  

2.  

Cyt.: „ Domagamy się natychmiastowych rozwiązań dla PKD 79.90.A, 93.19.Z oraz
ujęcie w nich wszystkich przedsiębiorców i pracowników z całego wachlarza PKD 79, bez
wyłączeń, dyskryminacji i wykluczeń wg jedynych właściwych oraz sprawiedliwych kryteriów.

1. Natychmiastowe, w drodze rozporządzenia, przedłużenie:

a. wypłat postojowego za miesiąc marzec i kwiecień 2021,

b. zwolnienia z tytułu płatności ZUS za miesiąc marzec i kwiecień 2021,

c. wypłat mikro dotacji 5000 zł dystrybuowanej przez Powiatowe Urzędy Pracy za
miesiąc marzec i kwiecień 2021

d. wprowadzenie, w drodze rozporządzenia automatycznego przedłużania tych narzędzi
za każdy kolejny miesiąc do czasu zakończenia stanu epidemii w Polsce.

2. Rozszerzenie wypłat postojowego dla pracowników na umowach cywilnoprawnych o
kadry turystyki oraz przedłużenie tego narzędzia na marzec i kwiecień 2021 oraz na każdy
kolejny miesiąc do czasu zakończenia stanu epidemii w Polsce. Zgodnie z kryteriami poniżej,

3. Natychmiastowe uznanie samozatrudnionych prowadzących działalność gospodarczą
jako mikroprzedsiębiorstwa, zgodnie z obowiązującymi ustawami i polskim prawem, do wypłat
wsparcia z PFR (Tarcza Finansowa 2.0) wg jedynego, zgodnego z prawem schematu 1
samozatrudniony=1 etat i zgodnie z notyfikacją Komisji Europejskiej, przedłużenie składania
wniosków do 30 czerwca 2021 w drodze rozporządzenia,”

 

W związku z powyższym proszę o odpowiedz na pytanie:

 

Czy zostaną spełnione postulaty przedstawicieli branży turystycznej, która decyzją Pana
Premiera została całkowicie zamrożona i tym samym pozbawiono ich możliwości
zarobkowania?
Proszę podać konkretną datę i szczegółowe informacje czy wszystkie postulaty zostaną
spełnione i kiedy dokładnie przepisy wejdą w życie?

W załączeniu do interpelacji przesyłam Panu raz jeszcze pełną treść listu z dnia 8
kwietnia br. z postulatami przedstawicieli branży turystycznej, którego Pan Premier jest
głównym adresatem, proszę więc  o rzetelną informację jaka została udzielona odpowiedz na

 list P olskiego Ruchu Pilotów i Przewodników, Oddolnej Inicjatywy Ratowania Turystyki,
Obywatelskiego Ministerstwa Turystyki.

Ze względu na powagę sytuacji proszę o pilną odpowiedz.

 

 

 Z wyrazami szacunku,

Gabriela Lenartowicz



1.  

Załączniki
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