Warszawa, 8 września 2020 r.
KL/416/298/RL/2020

Pan
Prof. Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,
w nawiązaniu do prowadzonych prac nad ustawą z dnia 14 sierpnia 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 193), uprzejmie przesyłam uwagi członków Konfederacji Lewiatan.

Z poważaniem,

Maciej Witucki
Prezydent Konfederacji Lewiatan

Do wiadomości:
Pani Maria Koc - Przewodnicząca Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Senat RP

Załącznik:
Stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie ustawy z dnia 14 sierpnia 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.

Stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie
ustawy z dnia 14 sierpnia 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 193)

I.

Uwagi ogólne do projektu

Ustawa z dnia 14 sierpnia 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 (dalej ustawa z dnia 14 siepania 2020 r.) jest wyrazem
kontynuowania działań na rzecz ograniczenia skutków COVID-19. Sytuacja wielu przedsiębiorców wskazuje na
potrzebę wprowadzenia dalszych, szczególnych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym
skutkom gospodarczym powyższej sytuacji. Konieczne stało się opracowanie pakietu osłonowego dla branż,
w których firmy nadal nie są w stanie prowadzić swoich działalności i prawdopodobnie sytuacja ta utrzyma się
co najmniej do końca roku.
Jednocześnie zaproponowane w ustawie z dnia 14 sierpnia 2020 r. wsparcie nie zawsze obejmuje wszystkie
podmioty działające w branżach, do których kieruje się te rozwiązania. Stąd popieramy uwagi przedstawione
przez organizacje branżowe (pismo z dnia 3 września 2020 r.) oraz proponujemy doprecyzowanie pewnych
kwestii.

II.

Uwagi szczegółowe do ustawy

1. Dot. zwolnienie z opłacania składek (art. 31zo ust. 8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.)
oraz dodatkowego świadczenie postojowe (art. 15zs 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.)
Postulujemy o:
 uwzględnienie dodatkowych kodów PKD
 zmniejszenie kryterium koniecznego spadku obrotów do 75%
 uwzględnieniu w zwolnieniach z ZUS okresu lipiec - wrzesień

Uwzględnienie dodatkowych kodów PKD
PKD 73.11.Z - organizatorzy wydarzeń i spotkań
Zdecydowana większość podmiotów działających w tym zakresie funkcjonuje pod PKD 73.11.Z (agencje
reklamowe). Proponuje się wprowadzenie dodatkowego zapisu dot. oświadczenia przedsiębiorcy,
że minimum 50% jego rocznych przychodów (2019) pochodzi z tej działalności w zakresie organizacji
wydarzeń i spotkań. Ewentualnie oświadczenie, że działalność w zakresie organizacji wydarzeń
i spotkań jest działalnością dominującą.
PKD 79.12.Z - organizatorzy turystyki
Organizatorzy turystyki są kluczowym podmiotem w systemie turystyki polskiej stąd
ich nieuwzględnienie w tym świadczeniu jest niezrozumiałe. Proponowany Fundusz Zwrotów nie
obejmie między innymi turystyki przyjazdowej
PKD 52.29.C, 73.11.Z – logistyka targowa (stoiska targowe, transport)
Zdecydowana większość podmiotów działających w tym zakresie funkcjonuje pod PKD 73.11.Z (agencje
reklamowe). PKD 52.29. C dotyczy kilkunastu wyspecjalizowanych podmiotów w spedycji targowej.
Wprowadzenie dodatkowego zapisu dot. oświadczenia przedsiębiorcy, że minimum 50% jego rocznych
przychodów (2019) pochodzi z tej działalności w zakresie organizacji targów. Ewentualnie
oświadczenie, że działalność w zakresie organizacji targów jest działalnością dominującą.
PKD 79.11.B – pośrednicy turystyczni
W sytuacji, w której projekt ustawy uwzględnia działalność 79.11.A (agenci turystyczni) niezasadne
wydaje się nieuwzględnienie działalności pośredników turystycznych prowadzących np. sprzedaż
biletów lotniczych i hotelowych.
PKD 82.30 – organizacja targów ORGANIZACJA TARGÓW (DODATKOWE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE, ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK JEST JUŻ UWZGLĘDNIONE
W PROJEKCIE)
Targi, w tym imprezy międzynarodowe, nie odbywają się. Organizatorzy Targów to podmioty mierzące
się z jednym z najwyższych współczynników kosztów stałych przy jednoczesnym braku obrotów.
Organizacje z dziesięcioleciami tradycji mające realny wpływ na wymianę wiedzy, promocję Polski oraz
rozwój współpracy między podmiotami, stoją przed zagrożeniem zakończenia działalności. W tym
utraty specjalistów pozostających obecnie bez możliwości pracy.

PKD 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Istnieje grupa podmiotów, która działa praktycznie na rzecz szeroko-pojętej branży turystycznej, ale
nie są objęte dotychczas uwzględnionymi włączeniami. Mamy na uwadze podmioty, które dokonują
rozliczeń na rzecz branży turystycznej. W takim przypadku wprowadzony zostałby dodatkowy
warunek, iż podmiot załącza oświadczenie, że co najmniej 80% jego rocznych przychodów pochodzi

z działalności polegającej na dokonywaniu zwrotu podatku VAT podróżnym, zgodnie z art. 127 ust. 8
Ustawy o VAT.
Niezależnie od powyższego pragniemy zwrócić uwagę na trudną sytuację wielu firm branży
szkoleniowej w ramach PKD 85.5 Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
i rekreacyjnych, które nie osiągają 80% przychodu w stosunku do roku poprzedniego.

2. TURYSTYCZNY FUNDUSZ ZWROTÓW (TFZ)
1. Wstrzymanie biegu ustawowego terminu zwrotów w przypadku złożenia wniosku o zwrot
z TFZ
2. Określenie nazwy przedsiębiorcy w umowach B2B (zamiast imienia i nazwiska podróżnych)
3. Wprowadzenie poprawki dot. fundusz pomocowego dot. automatyzmu wykorzystania
środków w przypadku wystąpienia NNO, na który nie miały wpływu działania organizatora
ani jego podwykonawców
Ad. 1:
Art 1 pkt 7:
„Organizator turystyki informuje podróżnego o fakcie złożenia wniosku do TFZ, co wstrzymuje bieg
terminu wskazanego w art. 15k pkt 1, do czasu złożenia stosownego wniosku do TFZ przez podróżnego”
Kończący się okres 180 dni powoduje, że z punktu widzenia klienta szybszym sposobem uzyskania
zwrotu może być bezpośrednie wystąpienie do organizatora. Nawet jeżeli tylko część klientów wystąpi
bezpośrednio o zwrot a część o zwrot z funduszu może to spowodować niewypłacalność organizatora.
Dzięki proponowanemu zapisowi unikniemy sytuacji, gdy indywidualne decyzje nawet mniejszości
klientów zachwieją płynnością finansową biura. Obawa o nie korzystanie, ze względów na szybkość
i łatwość bezpośredniego zwrotu, przez klientów, z proponowanego TFZ obniży ocenę ryzyka
organizatorów w oczach sektora bankowego i ubezpieczeniowego.
Ad. 2:
Art 1 pkt 3) ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r.:
Art. 15ka ust. 8 pkt 1) nadać brzmienie:
„1. imiona i nazwiska podróżnych, którzy zawarli umowy o udział w imprezie turystycznej; nazwy
przedsiębiorcy, który zawarł umowę o udział w imprezie turystycznej, o ile dotyczy ust. 10”
oraz ust. 10 pkt 1) nadać brzmienie:
„1. imię i nazwisko podróżnego, uprawnionego do złożenia wniosku; nazwę
przedsiębiorcy uprawnionego do złożenia wniosku, o ile dotyczy”
W przypadku realizacji imprez turystycznych na rzecz przedsiębiorcy, w szczególności
w przypadku anulacji wyjazdu z dużym wyprzedzeniem, nieznane są dane osobowe podróżnych.
W sytuacji kiedy umowa została podpisana i opłacona przez przedsiębiorcę, podróżni nie są także
uprawnieni do zwrotu and do składania wniosku.

Ad. 3
Art 1 pkt 3) ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r.:
Proponuje się nadać następujące brzmienie art. 15kc ust. 14
„Ze środków zgormadzonych na rachunku, o którym mowa w ust. 1, Fundusz Pomocowy zapewnia
organizatorom turystyki wypłaty na pokrycie zwrotów podróżnym wpłat należności za imprezy
turystyczne, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane z powodu ogłoszenia albo wystąpienia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w miejscu realizacji imprezy turystycznej nieuniknionych
i nadzwyczajnych okoliczności, o których mowa w art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r.
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, pozostających poza wpływem
organizatora i podmiotów będących dostawcami usług dla organizatora lub uznanych w drodze
komunikatu wydanego przez ministra właściwego do spraw turystyki w porozumieniu z ministrem do
spraw instytucji finansowych za właściwe dla uruchomienia wypłat na pokrycie zwrotów wpłat
należności za imprezę turystyczną, która nie została lub nie zostanie zrealizowana.”
Powyższe rozwiązanie stanie się elementem stabilizującym rynek w przypadku wystąpienia wydarzeń
będących poza kontrolą stron: wybuchu epidemii, katastrof naturalnych, wybuchów konfliktów
zbrojnych. Automatyzm spowodowałoby zwiększenie zaufania klientów do przedsiębiorców
turystycznych: turystyki wyjazdowej, przyjazdowej i krajowej.
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