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Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu RP

Dotyczy: Odpowiedzi na interpelację nr 10052 Posła na Sejm Pana Krzysztofa Paszyka
w sprawie przedłużenia działania instrumentów wsparcia dla branży targowej

Szanowna Pani Marszałek,
w związku z interpelacją nr 10052 Posła na Sejm Pana Krzysztofa Paszyka w sprawie
przedłużenia działania instrumentów wsparcia dla branży targowej Minister Rozwoju
udziela następujących odpowiedzi:
1. Dlaczego dotychczas ignorowano postulaty przedstawicieli branży targowej i nie
przedłużono funkcjonowania instrumentów wsparcia dla firm zajmujących się
projektowaniem i wykonywaniem stanowisk oraz transportem i spedycją targową,
mimo ich niezwykle trudnej sytuacji finansowej?
W dniu 8 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 2 marca o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: specustawa).
Koncentrowała się ona na regulacjach z zakresu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia
i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem SARS-CoV-2. W
ustawie zmieniającej z 31 marca br. znalazły się między innymi regulacje, skierowane do
szeroko rozumianej branży turystycznej jak i branży wystawienniczej. Należy wskazać na
przepis art. 15zp. Zgodnie z powołanym przepisem przedsiębiorca prowadzący
działalność związaną z organizacją wystaw i kongresów lub działalność kulturalną,
rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub organizujący wystawy tematyczne lub imprezy
plenerowe, który rozwiązał z klientem umowę w bezpośrednim związku z wybuchem
epidemii wirusa SARS-CoV-2, może zaproponować klientowi w terminie 180 dni od dnia
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rozwiązania umowy, voucher na poczet przyszłych wydarzeń. Voucher ma umożliwić
realizację wydarzeń w obszarze działalności przedsiębiorcy, w ciągu roku od dnia, w
którym miało się odbyć wydarzenie, za które klient wniósł zapłatę. Przepis ten ma na celu
stworzenie przedsiębiorcom oraz ich klientom warunków do elastycznej zmiany terminów
imprez. Co prawda przepis ten nie był skierowany bezpośrednio do przedsiębiorców, o
których mowa w pytaniu Pana Posła (przedsiębiorcy zajmujących się projektowaniem i
wykonywaniem stanowisk oraz transportem i spedycją targową), jednakże ustawowe
zagwarantowanie możliwości organizacji imprezy, w tym także targów, w późniejszym,
bezpiecznym

pod

względem

epidemicznym

terminie,

miało

zapewnić

także

przedsiębiorcom zajmującym się szeroko rozumianą logistyka targową, możliwość
realizacji w innym terminie zleceń, odwołanych z powodu wybuchu epidemii.
W chwili przyjmowania ww. regulacji nie były znane rzeczywiste skutki kryzysu
wywołanego wybuchem pandemii. Należy bowiem wskazać, że środki zapobiegawcze
podejmowane w celu zahamowania rozprzestrzeniania się COVID-19 wpłynęły także na
zachowania konsumentów, między innymi w branży związanej z organizacją targów,
wystaw i kongresów. Z dnia na dzień liczba zleceń w tym obszarze uległa drastycznemu
zmniejszeniu, co spowodowało z kolei, problemy z płynnością finansową przedsiębiorstw
oraz z wywiązywaniem się ze zobowiązań publicznoprawnych.
2. Czy i kiedy ww. kategorie firm zostaną włączone do katalogu branż objętych
instrumentami wsparcia, w tym abolicją składek ZUS?
W przyjętej
szczególnych

przez Sejm w dniu 14 sierpnia 2020 r. ustawie o zmianie ustawy o
rozwiązaniach

związanych

z

zapobieganiem,

przeciwdziałaniem

i

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 559) wprowadzone zostały
dalsze, szczególne rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom
gospodarczym powyższej sytuacji w branży targowej. Aktualnie ustawa ta jest
przedmiotem prac Senatu.

W ustawie tej znalazł się m.in.

przepis

wprowadzający

zwolnienie z opłacania składek działalności oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności kodem 82.30.Z
(działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów) na mocy którego
zwalnia się z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy,
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur
Pomostowych, za okres od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.,
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wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony
jako płatnik składek do dnia 31 maja 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu
przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który
składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek był niższy co najmniej o 80%
w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
Ustawa zakłada wejście jej w życie ww. w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Z poważaniem
Z upoważnienia
Andrzej Gut-Mostowy
Sekretarz Stanu
[podpisano elektronicznie]
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