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Streszczenie
Turystyka jest jedną prężnie rozwijających się dziedzin gospodarki. Zależnie od kraju przyrost docho-
dów jest zróżnicowany. Pandemia Covid-19, która rozpoczęła się pod koniec 2019 roku w Chinach 
rozprzestrzeniła się na cały świat. Polska początkowo nie miała dużo przypadków chorobowych jed-
nak kolejne fale powodowały większą zachorowalność i śmiertelność. W związku z przeciwdziała-
niem pandemii większość krajów na świecie zamknęła swoje granice, co jednocześnie spowodowało 
organicznie ruchu turystycznego. Poza ograniczeniem przemieszczania się pomiędzy krajami doszło 
do zamknięcia branży hotelarskiej i ograniczenia w gastronomii.

Głównym celem artykułu jest wskazanie jaki wpływ na turystykę ma zagrożenie pandemiczne, któ-
rą podstawą jest przemieszczanie oraz kontakty międzyludzkie. Wobec powyższego celem szczegó-
łowym będzie wskazanie zależności pomiędzy stanem pandemii, a wyjazdami turystycznymi.  

Abstract
Tourism is one of the dynamically developing economic sectors. Income growth varies depending on the country. 
The Covid-19 pandemic that began in China in late 2019 has spread worldwide. Initially, Poland did not have 
many cases of disease, but successive waves resulted in greater morbidity and mortality. In the context of the fi ght 
against the pandemic, most countries in the world have closed their borders, which at the same time is causing 
organic tourism. In addition to restrictions on mobility between countries, the hotel industry has been closed and 
the catering industry has been restricted.

The main aim of the article is to indicate the impact of the pandemic threat on tourism, based on movement and 
interpersonal contacts. The specifi c objective is therefore to establish the link between the state of the pandemic 
and tourist travel.

WPROWADZENIE

Turystyka defi niowana jest szeroko w literaturze przedmiotu, jednym z badaczy jest Liszewski S. We-
dług tego autora turystyka powstaje przy uwzględnieniu czterech głównych składowych: człowieka 
jako podmiotu turystyki, czasu wolnego jako warunku uczestnictwa w tym zjawisku, ruchu turystycz-
nego jako wyrazu przemieszczania się w przestrzeni geografi cznej oraz skutków i konsekwencji przy-
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rodniczych, społecznych i gospodarczych związanych z podróżą, pobytem i obsługą turystów w kon-
kretnej przestrzeni [Liszewski, 2013].

W przypadku Polski ruch turystyczny oraz dochody z turystyki z roku na rok są coraz większe. Pol-
ska stała się celem przyjazdów mieszkańców z Unii Europejskiej jak również spoza niej. Każdy kryzys, 
który pojawia się na świecie ma jednocześnie wpływ na kształt turystyki w Polsce. Stan jaki pojawiał 
się w czasie pandemii spowodował ogromny kryzys w gospodarce turystycznej. Kryzys jako pojęcie 
występuje w wielu dyscyplinach nauki, rozważających różne aspekty funkcjonowania człowieka czy 
społeczeństwa w zmieniających się warunkach spowodowanych rozwojem cywilizacyjnym. Z tego 
względu termin ten posiada różnorodne odniesienie przedmiotowe [Lipski i Leszczyński, 2010].

W czasie trwania pandemii pojawiło się bardzo dużo artykułów związanych z zagrożeniem pande-
micznym. Bazę artykułów naukowych, raportów badawczych i innych doniesień zgromadził na swo-
jej stronie P. Zmyślony1, wszystkie te dostępne materiały są w języku angielskim. W materiałach tych 
w większości wskazuje się na negatywny wpływ pandemii na turystykę. Wobec tego autorka artykułu 
wyznaczyła za główny cel zaprezentowanie zagrożeń pandemicznych na turystykę. Kryzys spowodowa-
ny pandemią spowodował różnorodne konsekwencję w tym zmian prawnych, które stanowiły pod-
stawy m.in. do wypłat za utracone dochody dla przedsiębiorstw turystycznych. W uzupełnieniu celu 
ogólnego zawarto cel szczegółowy jako analizę zależności pomiędzy stanem pandemii, a wyjazdami 
turystycznymi.

W literaturze przedmiotu rozważane są następujące kryzysy:
• organizacji postrzeganych jako gospodarcze (np. przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe),
• polityczne – podmiotów władzy i administracji publicznej,
• działalności prowadzonej na różnych płaszczyznach obywatelskiej, społecznej czy też państwo-

wej aktywności (np. oświatowej, naukowej, religijnej, socjalnej, ekonomicznej itp.),
• polityczno-militarne między państwami lub blokami państw [Lipski i Leszczyński, 2010].

W ramach tej definicji nie wskazano skutków jakie wywołała fala pandemii Covid-19 na rynek tury-
styczny w Polsce i na świecie. Straty jakie odnotowuje się na świecie są bardzo duże, a ich nadrobienie 
będzie wymagało czasu.

Wobec powyższego stanu w kwietniu 2021 roku Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) pro-
gnozowała, że w całym 2020 roku nastąpi spadek liczby turystów o około 60-80%. Już w pierwszym 
kwartale 2020 roku ruch turystyczny był mniejszy o 22% wobec analogicznego okresu w poprzednim 
roku. Przewidywania zakładały, że liczba turystów w 2020 roku miała spaść o blisko 1 miliard, a wpły-
wy z eksportu miał stopnieć o około 1 bilion dolarów. Przynajmniej 100 milionów osób stanęło w ob-
liczu zagrożenia utraty pracy w branży turystycznej. Mniej pesymistyczne wnioski ze swojej analizy 
wyciągnęli D. Goodgrer i F. Kieran. W ich kwietniowej z 2020 roku publikacji City Tourism Outlook 
and Ranking: Coronavirus Impacts and Recovery można odczytać prognozę, że wyjazdy turystyczne 
na świecie spadną o przynajmniej 10,5% w stosunku do poprzedniego roku, co przełoży się na spadek 
wyjazdów turystycznych o co najmniej 155 milionów. To jednak optymistyczne założenia. Gorszy sce-
nariusz przewiduje spadek międzynarodowych podróży nawet o 17,9% w całym 2020 roku. Ponad-
to, według przedstawionych prognoz, liczba przyjazdów do najważniejszych miast powinna wrócić 
do poziomu z 2019 roku dopiero w 2023 roku. Niektórym włoskim miastom, powrót do stanu z 2019 
roku ma zająć jeszcze więcej czasu, bo aż do 2025 roku [Widomski, 2020].

Wobec tak postawionych prognoz można jednoznacznie stwierdzić, iż taki międzynarodowy kry-
zys związany z sytuacją epidemiologiczną przynosi nie wyobrażalne skutki. W powyższych danych 
ujęto przede wszystkim strefę ekonomiczną, czyli wpływów z turystyki. Poza tym jest jeszcze zwią-
zana z gospodarką, czyli zatrudnieniem pracowników oraz wyraz socjologiczny, czyli właśnie relację 
międzyludzkie. Oprócz tego, że turystyka stanowi miejsce pracy dla milionów osób to jest platformą 
wymiany kulturowej, w tym językowej czy też gastronomicznej.

1 https://turystykawmiescie.org/2020/04/03/wplyw-koronawirusa-na-turystyke-raporty-badawcze-i-artykuly-naukowe/?fbc-
lid=IwAR1-SH7K7Wjm9NwOiQpQRfrermx6vejDjHfoTBaLMhezr3z9QYuq29Zuon0 dostęp: 18.06.21
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SYTUACJE KRYZYSOWE WPŁYWAJĄCE NA TURYSTYKĘ I REKREACJĘ 

Sytuacje kryzysowe występują we współczesnym świecie występują w różnych formach. Te wszystkie 
zdarzenia mają wpływ na turystykę i jej rozwój. Turystyka jest codziennie dotykana przez różnorodne 
kryzysy, począwszy od politycznych, kończących na związanych z zmianami klimatycznymi.

Do najbardziej typowych zagrożeń, z punktu widzenia wpływu na stan funkcjonowania destynacji 
turystycznych, należy zaliczyć zagrożenia: 

1. egzogeniczne [Panasiuk, 2013]:
• niekorzystne i nieoczekiwane zmiany w koniunkturze gospodarczej, o zasięgu mega-, makro- 

i mezoekonomicznym (np. rynku touroperatorskim),
• klęski żywiołowe,
• zmiany klimatyczne, zwłaszcza dla obszarów zlokalizowanych w pobliżu akwenów morskich,
• przedłużające się niekorzystne warunki pogodowe, głównie w obszarach o wypoczynkowej 

funkcji turystycznej,
• katastrofy przemysłowe, w tym transportowe,
• konflikty społeczne (wewnętrzne), nie związane z overtourismem,
• konflikty militarne i polityczne (zewnętrzne – bilateralne i multilateralne), –działania terro-

rystyczne,–
• kryzysy migracyjne,
• epidemie i pandemie,
• związane z wykorzystaniem technologii informacyjnych.

2. mieszane, czyli egzo-/endogeniczne, wynikające z tego, że na procesy mające miejsce w destynacji 
turystycznej nakładają się procesy zależne od intensywności ruchu turystycznego, takie jak:
• nadmierna kongestia transportowa powodująca trudność przemieszczania się i dotarcia do 

miejsca docelowego,
• stan środowiska przyrodniczego, w tym w zakresie czystości powietrza oraz wody, a także 

wynikający z funkcjonowania systemu transportowego oraz stanu gospodarki odpadami,
3. endogeniczne, związane z wielkością i strukturą ruchu turystycznego, zwane overtourismem 

[Panasiuk, 2020]

W artykule analizowany jest szczególny przypadek kryzysu związanego z pandemią. Wobec tego 
najodpowiedniejsze wydaje się definiowanie epidemii jako występowania zachorowań na określoną 
chorobę w określonym czasie i na określonym obszarze w liczbie przypadków większej niż przecięt-
nie, zaś pandemii jako epidemii o szczególnie dużych rozmiarach obejmującej kraje, a nawet konty-
nenty. Terminy epidemia i pandemia nie odnoszą się wyłącznie do chorób zakaźnych ludzi i zwierząt 
[Gliński, Żmuda, 2020].

W pierwszych dekadach bieżącego stulecia występowały dziesiątki epidemii, od odry po MERS (2015), 
SARS (2002–2003), grypę H1N1 (2009–2010), gorączkę Zika (2015–2016) po SARS-CoV-2 (2019), zaś u by-
dła gąbczasta encefalopatia (BSE) lub choroby Hendra i Nipah. Według Światowej Organizacji Organi-
zacja Zdrowia (WHO) kolejne ataki eboli czy grypy oraz pojawienie się nowych dotychczas nieznanych 
epidemii lub nawet pandemii chorób zakaźnych jest jedynie kwestią czasu [Gliński i Żmuda, 2020].

SARS-COV-2 jest typowym wirusem pochodzenia zwierzęcego, jest przyczyną choroby COVID-19 
zaliczanej do grupy zoonoz To w tej grupie klasyfikowana jest zdecydowana większość chorób ludz-
kich. Przenoszenie patogenów między zwierzętami i ludźmi (ale też ludźmi i zwierzętami) odbywa 
się jako element naturalnego cyklu biologicznego. Przez ostatnie 70 lat obserwuje się na świecie po-
stępującą i przyspieszającą presję antropogeniczną Masowo i masywnie przekształcane jest naturalne 
środowisko Prowadzi to do powstawania nowych warunków obiegu patogenów (wirusów, bakterii, 
pasożytów) – w ramach nisz socjo-ekologicznych. W rezultacie powstaje zupełnie nowy ekosystem, 
którego atrybuty i skład prowadzą do bliskich i częstych kontaktów między zwierzętami dzikimi, 
udomowionymi, ludźmi. To tutaj krążenie patogenów przyspiesza, powodując powstawanie nowych 
chorób w niekorzystnych dla człowieka warunkach [Zrozumieć Covid, 2020].

Pierwsze informacje o nowej chorobie pojawiły się w grudniu 2019 roku, kiedy w Chinach wykry-
to skupisko chorych z ciężkim zapaleniem płuc wmieście Wuhan w prowincji Hubei Umożliwił to 
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system ostrzegania o występowaniu nietypowych zapaleń płuc, który został wdrożony w Chinach 
po poprzednich epidemiach SARS, MERS i grypy Światowa Organizacja Zdrowia została poinformo-
wana 31 grudnia 2019 roku, gdy wykryto 44 zachorowania, a 9 stycznia2020r informacja, że choroba 
jest powodowana przez nowego koronawirusa podobnego do SARS-CoV obiegła świat [Zrozumieć 
Covid, 2020].

Jednak już pod koniec stycznia 2020 roku w Europie zaczęły pojawiać się przypadki zachorowań. 
Początkowe introdukcje udało się opanować w Niemczech, Francji, Finlandii i w Wielkiej Brytanii. 
Epidemia wymknęła się spod kontroli najpierw we Włoszech, a następnie w Hiszpanii i Francji Euro-
pa zachodnia stała się epicentrum pandemii w marcu 2020 roku. W wielu krajach znaczne przyspie-
szenie transmisji następowało w konsekwencji wydarzeń związanych z dużymi zgromadzeniami, jak 
np.: festiwale, mecze czy wybory Wirus dotarł do Europy środkowej i wschodniej z opóźnieniem, 
a duża część krajów tego regionu wprowadziła restrykcje natychmiast po pojawieniu się pierwszych 
przypadków [Zrozumieć Covid, 2020].

Wirus szybko przedostał się również na pozostałe kontynenty 5 marca 2020 roku potwierdzono za-
chorowania u mieszkańców 84 krajów 11 marca 2020 roku WHO ogłosiła, że nowa choroba przybrała 
postać pandemii. Fala zachorowań wystąpiła w Stanach Zjednoczonych, a następnie w krajach Amery-
ki Łacińskiej. Nadejście zimy na półkuli południowej zbiegło się z drastycznym zaostrzeniem sytuacji 
w tym obszarze, gdzie zaczęła się ona stabilizować dopiero w drugiej połowie sierpnia 2020 roku. Za-
chorowalność narasta w Azji, zwłaszcza w Indiach, ale też w Europie zachodniej w efekcie poluzowa-
nia rygorów sanitarnych. Pierwszy przypadek w Polsce rozpoznano 4 marca 2020 roku i zachorowanie 
to zostało zdiagnozowane u osoby, która przyjechała z Niemiec. Jednakże na ukształtowanie się sytu-
acji w naszym kraju miały wpływ liczne przyjazdy osób zarażonych z różnych krajów europejskich, 
głównie w ramach akcji #LOTdoDOMU, kiedy PLL LOT zrealizowały w krótkim czasie 400 lotów z 70 
miejscowości na 5 kontynentach wykonanych zaledwie w 3 tygodnie [Zrozumieć Covid, 2020].

Branża turystyczna wraz z gastronomią przed pandemią koronawirusa były jednymi z dynamicz-
niej rozwijających się stref gospodarki w Polsce co miało związek ze wzrostem zamożności Polaków 
i zmianami w strukturze ich konsumpcji w ostatnich latach. Jednakże wybuch pandemii Covid-19 
i ograniczenia związane z koronawirusem, zarówno te w formie odgórnych ograniczeń, oszczędności 
gospodarstw domowych związanych z kryzysem a także strachu przed zachorowaniem znacząco od-
biły się na całości sektora. Według OECD wartość światowego rynku turystycznego zmaleje w 2020 r. 
o 80%. Nieco bardziej stonowane prognozy ma Światowa Organizacja Turystyki – według jej przedsta-
wicieli można spodziewać się 70% spadku w roku 2020. Nie ma też widoków na szybką poprawę sytu-
acji – w zależności od prognoz początków odbicia branży turystycznej spodziewać się można według 
optymistycznych prognoz od 3 kwartału 2021 roku, natomiast według tych bardziej pesymistycznych 
– nawet dopiero w 2022 roku. Jednocześnie według UNTWO powrót branży turystycznej do poziomu 
sprzed pandemii Covid-19 może trwać nawet 4 lata. Tyczy się to także branż powiązanych z turystyką 
jak np. lotnictwo – według opinii przedstawicieli grupy Lufthansa powrót do stanu sprzed pandemii 
będzie możliwy najwcześniej w 2024 roku [Juszczak, 2020]. 

Jak można wywnioskować z podanych informacji powyższego zestawienia, wpływ tego zagrożenia 
był i nadal jest znaczący dla stanu obecnego i przyszłego turystyki.

Wpływ COVID-19 na turystykę: bezprecedensowy i niezrównany2: 
• Turystyka jest jednym z głównych sektorów gospodarki na świecie. Jest trzecią co do wielkości 

dziedziną eksportu (po paliwach i chemikaliach), a w 2019 r. stanowiła 7% światowego handlu.
• W ostatnim dziesięcioleciu we wszystkich regionach świata odnotowano solidny wzrost liczby 

międzynarodowych turystów – w 2019 r. liczba ta osiągnęła 1,5 mld osób. Około 9 mld ludzi 
podróżowało po swoich krajach. Sytuacja ta zmieniła się gwałtownie z początkiem 2020 roku.

• Na całym świecie branża turystyczna generuje co 10. miejsce pracy i zapewnia środki do życia 
wielu milionom ludzi zarówno w krajach rozwijających się, jak i rozwiniętych. W samej Europie 
turystyka zapewnia 27 milionów miejsc pracy i wspiera miliony przedsiębiorstw. W niektórych 
małych rozwijających się państwach wyspiarskich (Small Island Developing States – SIDS) tury-

2 https://www.unic.un.org.pl/oionz/raport:-turystyka-i-covid-19/3373# dostęp: 18.06.21
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styka stanowiła aż 80% ogólnej wartości eksportu. Ma ona również istotny udział w gospodar-
kach krajowych – na przykład Niemcy (3,9%), Francja (7,4%) czy Hiszpania (11,8%).

• Turystyka jest jednym z sektorów najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19. Jest to kryzys 
na bezprecedensową skalę, który dotknął cały turystyczny łańcuch wartości.

Jak można zauważyć udział branży turystycznej w całej gospodarce właściwie w każdym kraju 
ma duże znaczenie. Nawet w krajach, które kojarzą się na bardzo turystyczne, jak na przykład Hisz-
pania, gdzie jest obecnie około 12% PKB, to istnieje do tego cała sieć powiązań, która generuje jeszcze 
większe dochody. Turystyka funkcjonuje dzięki rozbudowanemu systemowi dostaw. I tak w przypadku 
obiektu hotelarskiego należy posiadać dostawców z zakresu materiałów gospodarstwa domowego (np.: 
pościel, naczynia, itp.), artykułów spożywczych (np.: rolnicy, przetwórcy, itp.), ale także całego systemu 
transportowo – dostawczego. A oczywiście jest to tylko jedna część z działalności takiego obiektu. Wobec 
tego powiązanie różnorodnych usług tworzy ogromny sektor, który wymaga szerokiej ochrony.

Biorąc pod uwagę wpływ turystyki na ekonomię i źródła utrzymania należy3:
• W 2020 r. liczba turystów zagranicznych może spaść o 58–78%, co zagraża aż 100 mln miejsc 

pracy w turystyce. Szczególnie narażony jest mały biznes, który odpowiada za 80% globalnej 
turystyki.

• W 2020 r. wydatki turystów mogą spaść od 910 do 1,2 bln USD.
• Ten ogromny szok w turystyce międzynarodowej i krajowej wpłynie na inne sektory, co może 

doprowadzić do zmniejszenia globalnego PKB o 1,5% – 2,8%.
• W grupie najwyższego ryzyka znajdują się kobiety i młodzi ludzie (15-24 lat), grupy o najsilniej-

szej reprezentacji w tym sektorze oraz pracownicy gospodarki nieformalnej.
• Każdy kraj odczuje skutki kryzysu. Kraje, które w dużej mierze bazują na turystyce pod wzglę-

dem zatrudnienia i wzrostu gospodarczego zostaną najbardziej dotknięte sytuacją kryzysową. 
Ponadto małe rozwijające się państwa wyspiarskie (SIDS) i kraje najsłabiej rozwinięte (Least 
Developed Countries – LDC) w każdym regionie świata pozostają również najmniej przygoto-
wane na szok. Przewiduje się, że w 2020 r. globalne przepływy BIZ spadną nawet o 40%. Jedno-
cześnie kraje rozwinięte również odczują skutki spadku podróży.

W dokumencie pt.: „Raport: Covid-19 i przekształcanie turystyki (najważniejsze ustalenia)” bazują-
cym na danych UNWTO wskazuje wpływ turystyki na gospodarkę poszczególnych krajów. W przy-
padku pojawienia się kryzysu wywołanego pandemią można jednoznacznie stwierdzić, że każda go-
spodarka bazująca na turystyce w znacznym stopniu odczuła negatywne konsekwencje Covid-19.

PODEJMOWANE PRAWNE DZIAŁANIA PRZECIWKO SKUTKOM COVID-19 
W ZAKRESIE TURYSTYKI W POLSCE

W związku z pojawieniem się Covid-19 w Polsce rząd wprowadził szereg różnorodnych ograniczeń. 
Podjęte działania dotyczyły przede wszystkim zamknięcia granic, co doprowadziło do zamknięcia lub 
w znaczącym stopniu ograniczenia pracy wielu biur podróży. Niestety spowodowało to również falę 
zwolnień lub zawieszenia w pracy. Działania to zostały podjęte na podstawie na podstawie ustawy.

Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób za-
kaźnych u ludzi, stanem epidemii jest sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku 
z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i za-
pobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii. Można stwierdzić, że działania przeciwepi-
demiczne i zapobiegawcze podjęto w naszym kraju na szeroką skalę, co prawdopodobnie pozwoliło 
zminimalizować skutki epidemii, chociaż w dniu 2.12.2020 r. liczba osób, u których zdiagnozowano 
Covid-19 przekroczyła 1 mln przypadków [Marak, 2020].

Każda osoba, która przekraczała granicę Polski była zobowiązana do odbycia 14 dniowej kwaran-
tanny, obecnie osoby podróżujące robią testy lub okazują przeprowadzone szczepienie przeciwko Co-

3 https://www.unic.un.org.pl/oionz/raport:-turystyka-i-covid-19/3373# dostęp: 18.06.21
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vid-19 (dwoma dawkami) i minął okres dwóch tygodni po ostatniej dawce szczepionki. Branże hote-
larska została zmuszona do ograniczenia, a następnie zamknięcia swoich obiektów. Podobnie branża 
gastronomiczna musiała się poddać ograniczeniom oraz nowym wymogom sanitarnym.

Na gruncie legislacyjnym próbą ograniczenia negatywnych skutków pandemii było uchwalenie usta-
wy z 02.03.2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, któ-
ra weszła w życie 08.03.2020 roku. Ustawa była kilkakrotnie nowelizowana, przy czym największe 
znaczenie dla branży turystycznej w świetle zobowiązań organizatorów turystyki miała zmiana tej 
ustawy z 17.09.2020 roku, na podstawie której powołano Turystyczny Fundusz Zwrotów i Turystycz-
ny Fundusz Pomocowy [Ustawa z dnia 17 września 2020 roku]4.

Obowiązująca obecnie ustawa z 24.11.2017 roku, o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych reguluje na zasadach, które można określić jako zasady ogólne, możliwość odstąpienia 
od umowy o udział w imprezie turystycznej. Po wybuchu epidemii koronawirusa wprowadzono eks-
traordynaryjne rozwiązania. Najpierw przybliżenia wymagają zasady obowiązujące przed marcem 
2020 roku, a w dalszej kolejności nowe rozwiązania. W art. 47 ImprTurU5 uregulowano kwestię odstą-
pienia od umowy o udział w imprezie turystycznej. Przepis tego artykułu stanowi implementację art. 
12 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z 25.11.2015 roku w sprawie imprez 
turystycznych i powiązanych usług turystycznych zmieniającej rozporządzenie (WE) Nr 2006/2004 
i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającej dyrektywę Rady 90/314/
EWG [Marak, 2020].

Branża restauracyjna należy do działalności w największym stopniu dotkniętych negatywnymi skut-
kami pandemii koronawirusa. Z uwagi na duże ryzyko transmisji wirusa, w zasadzie od początku epi-
demii działalność restauracji i innych punktów gastronomicznych została w sposób administracyjny 
bardzo poważnie ograniczona. W okresie od 14 marca do 17 maja 2020 roku gastronomia mogła ofero-
wać posiłki tylko „na wynos”. Od 18 maja dopuszczona została działalność restauracji i innych placówek 
gastronomicznych w określonym reżimie sanitarnym (m.in. ograniczenie liczby osób w lokalu do 1 os/
m², 2 metry odległości między stolikami, obowiązek noszenia maseczek przez gości z wyjątkiem czasu, 
w którym siedzą przy stolikach). Ponowne całkowite zamknięcie restauracji (poza usługami „na wy-
nos”) nastąpiło 24 października. Obecnie gastronomia działa.

Tarcza 5.0 została wprowadzona na potrzeby wsparcia tych sektorów, które szczególnie mocno od-
czuły skutki panującej epidemii Covid-19, czyli firm z sektora turystycznego, hotelarskiego, organiza-
cji i obsługi targów, konferencji i wystaw.

W tarczy turystycznej znalazły się formy wsparcia dla branży takie jak:
• zwolnienie ze składek ZUS i innych, należnych za okres od dnia 1 lipca 2020 roku do 31 wrze-

śnia 2020 roku (m.in. hotelarze, agenci turystyczni, piloci i przewodnicy turystyczni). Zwolnie-
nie z opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy, 
Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz 
Emerytur Pomostowych za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku przysługuje płatnikom składek, 
którzy na dzień złożenia wniosku prowadzili jako przeważający rodzaj działalności, działalność 
oznaczoną kodami PKD 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 
93.29.A, 93.29.B6, 93.29.Z jeśli:- byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 30 czerwca 2020 roku 
– przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym 
miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek był 
niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalen-

4 Ustawa: O zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Zmia-
ny wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478 i 1493.  Więcej 
informacji: http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/559_u.htm

5 Skrót: ImprTurU oznacza Udział w Imprezach Turystycznych
6 Wyszczególnione działalności to: Świadczenie postojowe dla agentów (PKD 79.11.A), Świadczenie postojowe dla prze-

wodników turystycznych (PKD 79.90.A), PKD 49.39.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z: transport 
turystyczny, wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych, operowych, baletowych, cyrkowych,  prowadze-
nie pokojów zagadek, domów strachu, dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków. Więcej informacji: https://
www.jpweber.com/pl/media/newsletter/legal-and-tax-alerts/show/kolejna-tarcza-antykryzysowa-wanie-wesza-w-ycie/?-
start=42
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darzowym w 2019 roku – deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne zostaną złożo-
ne za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października br.,– wniosek o zwolnienie 
z opłacania należnych składek zostanie złożony nie później niż do 30 listopada br. Zwolnienie 
będzie przysługiwało niezależnie od tego czy zostały opłacone składki za wskazany we wnio-
sku okres. Przedsiębiorca, który chce skorzystać ze zwolnienia, powinien użyć nowego rodzaj 
wniosku – RDZ-B7.

• uproszczenie zasad dot. świadczenia postojowego dla agentów turystycznych i dodatkowe po-
stojowe m.in. dla transportu lądowego. Ze świadczenia postojowego mogą skorzystać agenci 
turystyczni, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni (rodzaj ich przeważającej działalność 
oznaczony jest kodem PKD 79.11.A i 79.90.A):

 — agenci turystyczni będą mogli wnioskować o świadczenie postojowe tylko w przypadku, gdy 
założyli działalność przed 1 kwietnia 2020 roku. Dodatkowo powinni oni odnotować prze-
stój w prowadzeniu działalności w następstwie wystąpienia C-19. Agent turystyczny nie może 
podlegać pod ubezpieczenia społeczne z innego tytułu. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy pod-
legają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działal-
ności gospodarczej.

 — przewodnicy turystyczni zyskują prawo wnioskowania o świadczenie postojowe tylko w przy-
padku, gdy ich praca ma charakter sezonowy, tzn. że była wykonywana maksymalnie przez 
9 miesięcy w 2019 roku. I tylko wówczas gdy dokonali zawieszenia działalności gospodar-
czej po 31 sierpnia 2019 roku i gdy nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu 
(np. z tytułu umowy o pracę, zlecenia). Wyjątek stanowi przypadek, gdy podlegają ubezpie-
czeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospo-
darczej. Przedsiębiorca, który chce otrzymać dodatkowe świadczenie postojowe, powinien 
użyć nowego rodzaju wniosku – RSP-DB8. – o dodatkowe świadczenie postojowe mogą ubie-
gać się osoby, które na dzień złożenia wniosku, prowadziły jako przeważającą działalność 
oznaczoną kodem PKD 49.39.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, je-
śli: uzyskały przychód z tej działalności w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc 
złożenia wniosku, niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym 
samym miesiącu kalendarzowym w 2019 roku oraz wcześniej skorzystały ze świadczenia 
postojowego (otrzymały co najmniej jedno świadczenie). Dodatkowe świadczenie postojowe 
przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie (2.080 zł) i przy-
sługuje nie więcej niż trzykrotnie; Przedsiębiorca, który chce otrzymać dodatkowe świadcze-
nie postojowe, powinien użyć nowego rodzaju wniosku – RSP-DD;

• powołanie Turystycznego Funduszu Zwrotów, który daje organizatorom turystyki oraz podróż-
nym możliwość ubiegania się o wypłatę na rzecz podróżnych pieniędzy wpłaconych na poczet 
imprez turystycznych, które nie odbyły się w związku z wybuchem epidemii Covid-19;

• powołanie Turystycznego Funduszu Pomocowego, który w przyszłości ma wspierać organiza-
torów turystyki w sytuacjach podobnych do obecnego kryzysu9.

Jak wynika z powyższego zestawiania form pomocy oferowanej przez polski rząd było sporo, jed-
nak branża i tak dalej ma problemy z finansami oraz dodatkowo z pracownikami. 

7 Na podstawie Tarczy antykryzysowej określone branże mogą wystąpić do ZUS o zwolnienie z opłacania składek za gru-
dzień 2020 r., styczeń 2021 r., luty 2021 r., marzec 2021 r., kwiecień 2021 r. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia 
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pra-
cowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Więcej szczegółowych informacji: https://www.gov.pl/web/gov/zwolnienie-
-ze-skladek-ZUS-na-3-miesiace

8 Wniosek RSP-DD to dodatkowe świadczenie postojowe RSP-DD (pochodzące z tarczy 5,0 ), więcej szczegółowych informacji 
można znaleźć: https://www.portalfk.pl/rozliczanie-pomocy-otrzymanej-w-zwiazku-z-covid19/od-4-maja-mozna-skladac-do-
-zus-kolejne-wnioski-o-pomoc-z-tarczy-antykryzysowej-27964.html

9 https://www.wot.org.pl/2020/10/koronawirus-informacje-dla-branzy-turystycznej/ data dostępu: 01.07.2021
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PODEJMOWANE DZIAŁANIA PRZECIWKO SKUTKOM COVID-19 NA TURYSTYKĘ 
W WYBRANYCH KRAJACH

W krajach całego świata podczas trwania pandemii wszystkie rządy podejmowały różnorodne działa-
nia, które miały na celu zminimalizowanie strat związanych z zamknięciem branży turystycznej. Po-
szczególne rządy krajów zamknęły swoje granicy, aby zminimalizować rozprzestrzenianie się pandemii. 
Wskutek tak podjętych działań branża turystyczna została pozbawiona środków finansowych. Rządy 
różnych krajów podjęły działania polegające m.in. odroczeniu należności, np.: podatków, czynszów lub 
opłat ubezpieczeniowych.

Egipt odroczył spłatę wszystkich opłat związanych z turystyką w tym z branżą hotelarską. Wszyst-
kie bazary, kawiarnie, obiekty zlokalizowane na stanowiskach archeologicznych zostały zwolnione od 
płacenia czynszu do momentu bezpiecznego wznowienia turystyki.

W Bułgarii rząd wspierał przedsiębiorstwa (hotelarstwo, biura podróży i touroperatorzy, restaura-
cje i fast foody wśród inne) poprzez pokrycie należnych składek ubezpieczeniowych pracodawcy

Włochy zatwierdziły również zawieszenie płatności podatków, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zasiłki społeczne dla sektora turystycznego i rozszerzył środek do: przedsiębiorstwa kulturalne. Na 
Mauritiusie opłata za szkolenie będzie tymczasowo obniżona z 1% do 0,5% dla operatorów w sektorze 
turystycznym. 
Bezpośrednia pomoc dla firm

Serbia, Słowenia i Słowacja ogłosiły bezpośrednie dopłaty do firm (lub procent wynagrodzeń) zmu-
szonych do zamknięcia z powodu pandemii. Jamajka ogłosiła finansowanie z multilateralnych part-
nerów i instytucji międzynarodowych do pozyskania dostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw 
turystycznych odpowiedzi na Covid-19 i powrotu do zdrowia. Obejmuje pożyczki, inicjatywy mające 
na celu pozyskanie małych przedsiębiorstw turystycznych sformalizowane, licencjonowane i zgodne 
z Covid-19 jako darowizny zestawów ochronnych.
Specjalne warunki pożyczek

Centralny Bank Egiptu oferował obiekty turystyczne fundusze niskooprocentowane, w szczególno-
ści płacące pracownikowi wynagrodzeń i uruchomiła inicjatywę finansowania wspierającą turystykę. 
Oprócz obniżenia oprocentowania, banki mogą udzielać kredytów o maksymalnej wysokości dwuletni 
okres spłaty, a także sześciomiesięczny okres karencji począwszy od daty przyznania. Liban zezwolił 
instytucjom gospodarczym na pożyczanie pieniędzy bez odsetek przez pięć lat, aby pomóc im płacić 
pensje, a Czarnogóra ogłosiła, że dotacje na pensje za kwiecień i maj otrzymają przedsiębiorcy i MSP 
z branży turystycznej (na życzenie firmy turystyczne) otrzymają dotacje na wypłatę wynagrodzeń).
Wsparcie dla pracowników

W Grecji pracownicy, których umowy o pracę są czasowo zawieszone, otrzymają odszkodowanie, 
podczas gdy państwo pokryje ich ubezpieczenie społeczne i zdrowotne składki. Podobną elastyczność 
w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne wprowadziły m.in. Argentyna, Kuwejt, Maroko, Mon-
golia, Samoa a na Węgrzech, gdzie wkład płatniczy zobowiązania pracodawców w całości zostały 
odwołany i gdzie przejmie państwo 70 procent utraconych zarobków przez trzy miesiące w ramach 
wsparcia pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin. W Gabonie pracownicy za-
trudnieni na bezrobociu technicznym otrzymają zasiłek stanowiący wartości pomiędzy 50% a 70% wy-
nagrodzenia brutto. Podobną inicjatywę podjęła Botswana i Republika Korei. Kambodża zapewniła 
programy przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji dla zwalnianych pracowników i ogłosiła 
plany zapłacić 20%. płacy minimalnej pracowników zatrudniony w hotelach, pensjonatach, restaura-
cjach i biura podróży. Pracownicy są zobowiązani do uczęszczania na krótki kurs prowadzony przez 
Ministerstwo Turystyki przed otrzymaniem wsparcia rządowego. Namibia ogłosiła dotacje do wyna-
grodzeń dla najbardziej dotkniętych sektorów a rząd zapewni dotację do wynagrodzenia pomagać 
przedsiębiorstwom w utrzymaniu miejsc pracy w sektorach turystyki, hotelarstwa, podróży oraz lot-
nictwa i budownictwa10.

10 Opracowane na podstawie: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_covid-19_tourism_august_2020.pdf, 
s. 18, data dostępu: 20.06.21
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ZAKOŃCZENIE

Głównym celem powyższego artykuły było wskazanie na wybrane elementy zagrożeń pandemicz-
nych na turystykę. Przedstawiono dane, które ewidentnie wskazują na kryzys związanym z Covid-19, 
a turystyką. Wyjazdy turystyczne w momencie ogłoszenia pandemii zostały na całym świecie zawie-
szone lub przeprowadzone w minimalnym zakresie. Wobec tak dużego zagrożenia zachorowań cała 
branża turystyczna została dotknięta skutkami tej pandemii. Począwszy od linii lotniczych, które od-
woływały wszystkie loty pasażerskie, aż do punktów gastronomicznych.

Przykładowo branża gastronomiczna ze względu na pandemię zaczęła oferować możliwość dosta-
wy. Jednakże o ile klienci w przypadku mniej kosztownych i wymagających potraw mogą być skłonni 
by zamawiać je na wynos, niekoniecznie będą to chętnie robić w przypadku bardziej wykwintnego 
i przez to droższego jedzenia. Lepsze jakościowo restauracje powinny zastanowić się nad oferowaniem 
alternatywnego, tańszego menu na wynos. Brak klientów zagranicznych także w okresie letnim spo-
wodował znaczące straty w dochodach sektora turystycznego. Powrót do stanu poprzedniego może 
potrwać nawet kilka lat. Jednocześnie jednak co pokazał okres letni, Polacy nie byli skłonni całkowicie 
rezygnować z wyjazdów wakacyjnych. Niezbędne jest postawienie na promocję na rynku wewnętrz-
nym z naciskiem na podkreślenie spełniania norm sanitarnych przez obiekt oraz oferowanie nowych 
form obsługi klienta (np. śniadania podawane do pokoi zamiast otwartego bufetu).

Niepewność pracy w sektorze turystycznym może powodować odpływ bardziej wykwalifikowanych 
pracowników do sektorów o większej stabilności. Dlatego poprzez odpowiednie inwestycje w eduka-
cje i rozwój pracowników oraz zapewnienie kluczowym pracownikom bezpieczeństwa na przyszły rok, 
może okazać się kluczowe dla zapewnienia dobrej jakości usług podczas przerwy wakacyjnej, a także 
w okresie, gdy pandemia będzie stopniowo ustępować [Juszczak A., 2020].

W Raporcie Narodów Zjednoczonych sporządzonym w 2020 roku wskazano na pięć priorytetów 
dla ponownego uruchomienia turystyki:

1. Złagodzenie skutków społeczno-gospodarczych dotyczących źródeł utrzymania, w szczegól-
ności dotyczących zatrudnienia kobiet i bezpieczeństwa ekonomicznego.

2. Zwiększenie konkurencyjności i budowanie odporności, w tym poprzez dywersyfikację, 
w miarę możliwości poprzez promowanie turystyki krajowej i regionalnej oraz wprowadzanie 
sprzyjającego otoczenia biznesowego dla małych i średniej wielkości przedsiębiorstw.

3. Wspieranie innowacji i cyfrowej transformacji branży turystycznej, w tym promowanie inno-
wacji i inwestycji w rozwijanie umiejętności cyfrowych, w szczególności pracowników czasowo 
pozostających bez pracy i osób poszukujących pracy.

4. Wspieranie zrównoważonego rozwoju i ekologicznego wzrostu gospodarczego ułatwiającego 
przejście na odporną, konkurencyjną, wydajną i neutralną pod względem emisji dwutlenku wę-
gla turystykę.

5. Zapewnienie koordynacji i zawieranie partnerstw dla ponownego uruchomienia i przekształce-
nia turystyki, tak by wspierały one osiąganie Celów Zrównoważonego Rozwoju i stawiały ludzi 
na pierwszym miejscu podczas odbudowy gospodarki oraz współpracowały ze sobą na rzecz zła-
godzenia i zniesienia ograniczeń w podróżowaniu w odpowiedzialny i skoordynowany sposób11.

Turystyka potrzebuje wielu inicjatyw, aby się ponownie działać. Prowadzone rozwiązania muszą 
być prowadzone przez różnorodne instytucje, organizacje, właścicieli przedsiębiorstw turystycznych, 
ale wspieranych przez rząd. 
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