
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 10.07.2020 r. 

SZTAB KRYZYSOWY PRZEMYSŁU  

TURYSTYKI, SPOTKAŃ I WYDARZEŃ. 
 

 
 

WICEPREZES RADY MINISTRÓW, MINISTER ROZWOJU  

JADWIGA EMILEWICZ 

SEKRETARZ STANU, MINISTERSTWO ROZWOJU 

ANDRZEJ GUT - MOSTOWY 

PODSEKRETARZ STANU, MINISTERSTWO ROZWOJU 

OLGA SEMENIUK 

DYREKTOR DEPARTAMENTU TURYSTYKI,  MINISTERSTWO ROZWOJU 

RAFAŁ SZLACHTA  

 

 

INFORMACJA DOT. PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ DLA SEKTORÓW 
PRZEMYSŁU SPOTKAŃ I CZASU WOLNEGO  

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Szanowni Państwo, 

w nawiązaniu do ustaleń dot. naszego ostatniego spotkania roboczego w dn. 2 lipca 2020 roku poniżej                
przedstawiamy propozycje dot. podziału form pomocy dot. kosztów pracy (postojowe, zwolnienie z ZUS,             
dopłaty do wynagrodzeń) ze względu na specyfikę poszczególnych zawodów w naszych branżach oraz             
stopień spadku obrotów (warunek otrzymania wsparcie to spełnienie tych dwóch kryteriów łącznie). 

 

KRYTERIUM I - SPADEK OBROTÓW 2020 vs 2019  

 

● 70% w trzech miesiącach: kwiecień, maj i czerwiec 2020; 
 
lub 
 

● 60% w trzech miesiącach: czerwiec, lipiec i sierpień 2020. 
 
Powyższe dot. zarówno JDG, jak i też MIKRO / MŚP / DUŻYCH przedsiębiorstw.  
 

KRYTERIUM II - DZIAŁALNOŚĆ WG PONIŻSZYCH PKD: 

TURYSTYKA - PKD 79  

- organizatorzy turystyki (79.12.Z); 
- agenci turystyczni i pośrednicy (79.11.A, 79.11.B i 79.90.C); 
- piloci, przewodnicy (w tym górscy) (79.90.A, 93.19); 
- działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (91.03.Z). 

TARGI, WYSTAWY I KONGRESY - PKD 82  

- organizatorzy targów, wystaw i kongresów (82.30.Z); 
- projektowanie i wykonywanie stoisk targowych (73.11.Z); 
- transport i spedycja targowa (52.29.C); 

ZAKWATEROWANIE - PKD 55  

- hotele (55.10.Z); 
- obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z). 

MICE - PKD 82 

- organizatorzy spotkań / wydarzeń (82.30.Z, 73.11.Z, 85.51, 93.29 Z, 90.02); 
- wynajem wyposażenia / sprzętu dot. organizowanych spotkań / wydarzeń (77.39.Z); 
- catering (56.21.Z). 

AUTOKARY - PKD 49 

- organizatorzy transportu autokarowego (49.39); 
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ROZRYWKA I KULTURA - PKD 49 

- organizatorzy wydarzeń artystyczno - rozrywkowych (90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z); 
- technicy sceniczni, realizatorzy koncertów i widowisk (90.02.Z, 93.29.Z). 
- operatorzy sprzedaży biletów (bileterie, pośrednicy etc.) (74.90.C, 74.90.Z). 

Jednocześnie opracowujemy aktualnie dane spływające do nas z całego obszaru naszego przemysłu            
(TARGI, WYDARZENIA, SPOTKANIA, HOTELE) dot. aktualnej sytuacji rynkowej (ankiety, badania) i           
prześlemy niezwłocznie ich wyniki i naszą analizę (do poniedziałku 13 / 07). 

W razie pytań / konieczności szybkiej konsultacji jak zawsze jesteśmy do dyspozycji.  

Z poważaniem 
 
Bartosz Bieszyński 
Koordynator Sztabu Kryzysowego 
bartosz.bieszynski@gmail.com 
tel. 503 - 825 - 086 
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