
Polski Ruch Pilotów i Przewodników 
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Obywatelskie Ministerstwo Turystyki 

Warszawa, 8 kwietnia 2021 r 
 

Premier RP Mateusz Morawiecki, Wicepremier RP,  
Minister MPRiT Jarosław Gowin 
Ministrowie MPRiT Andrzej Gut-Mostowy, Olga Semeniuk, 
Departament Turystyki MPRiT Dominik Borek  
do wiadomości: Posłowie i Senatorowie RP 

 
Szanowni Państwo, 

W kalendarzu dziś już niemal połowa kwietnia 2021, ponad 13 miesięcy na „biznesowej kwarantannie”. W 
obrocie prawno-gospodarczym nie pojawiło się wyczekiwane rozporządzenie Rządu przedłużające narzędzia 
wsparcia. Niestety poza zapewnieniami na konferencjach prasowych oraz cedzonymi słowami do mediów 
odnotowujemy, iż Rząd dopiero pracuje nad zapisami rozporządzenia. Marzec i kwiecień to całkowity lockdown dla 
turystyki, w ślad za decyzjami o obostrzeniach, decyzje o przedłużeniu wsparcia muszą być podejmowane 
symultanicznie i natychmiastowo. Zwłoka, niezależnie od rządowych wyjaśnień, jest nie tylko nieuzasadniona, ale 
przede wszystkim nieodpowiedzialna! 

 
Nasze postulaty pozostają niezmienne z naciskiem na zmianę kryteriów i przywrócenie zgodności z prawem 

polskim i unijnym zapisów PFR: 
 
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 mikrodotacji 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, 
 
KRYTERIA 
Natychmiastowe, w drodze rozporządzenia, wprowadzenie istotnej zmiany w porównaniu spadków 
dochodów z okresu roku 2021.  
Porównanie dochodów z 2021 winno być do tożsamego okresu, ostatniego normalnego koniunkturalnie 
roku 2019  
lub (do wyboru przez wnioskującego)  
uznanie przychodu mniejszego o 40% od przeciętnego wynagrodzenia brutto, ustalanego co kwartał 
przez GUS jako kwalifikującego do otrzymania postojowego, abolicji ZUS i mikrodotacji.  
 
Porównywanie przychodów z miesięcy objętych lockdownem 2021 roku do miesięcy objętych lockdownem 
2020 roku to dyskryminacja i wykluczenie w najczystszej postaci! 
Żądamy poważnego traktowania przedsiębiorców oraz gospodarki, nie zaś posługiwania się algorytmami 
analitycznie ustawionymi na dystrybucje jak najmniejszych środków wsparcia z naszego Polskiego Budżetu! 
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