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Członkowie i Interesariusze Sektorowej 
Rady ds. Kompetencji Turystyka 

 

 

Dotyczy: problematyki wideokonferencji. 

 

 

 

Szanowni Państwo 
 

 W nawiązaniu do poprzedniej korespondencji dotyczącej podejmowania przez SRKT 

działań mających na celu ułatwienie przedsiębiorcom z poszczególnych branż turystycznych 

uzyskania informacji na temat możliwości otrzymania wsparcia przewidzianego w ramach 

Tarczy Antykryzysowej pragnę poinformować co następuje: 

 Pismem z dnia 03.04.2020 r. SRKT zwróciła się do Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości z prośbą o zorganizowanie szkolenia lub szkoleń on-line dla 

przedsiębiorców turystycznych poświęconego/ych problematyce możliwości 

uzyskiwania wsparcia finansowego. Ze swojej strony deklarowaliśmy gotowość 

upowszechniania informacji o organizowanych szkoleniach i zbierania pytań – na które 

przedsiębiorcy poszukują odpowiedzi. 

 Otrzymaliśmy informację, że Departament Komunikacji Ministerstwa Rozwoju 

wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości planują zorganizowanie, 

w okresie od 12 maja do końca czerwca 2020 r., cyklu 20 wideokonferencji dla 

przedsiębiorców (w tym przedsiębiorców turystycznych). Czas trwania 

wideokonferencji przewidziano od 1 do 2 godzin plus 2-3 godziny dyżuru 

telefonicznego z ekspertem/ekspertami po każdej konferencji, tak, żeby przedsiębiorcy 

mogli porozmawiać indywidualnie. Celem wideokonferencji będzie przybliżenie 

tematyki Tarczy Antykryzysowej. Przyjęto, że szczególny nacisk zostanie położony na 

„praktyczność wiedzy i prostotę przekazu”. 

 Departament Turystyki Ministerstwa Rozwoju zadeklarował udział we wszystkich 

20 wideokonferencjach. 

 Jak już wyżej wspomniano SRKT zadeklarowała gotowość zbierania pytań, na które 

przedsiębiorstwa turystyczne chciałyby uzyskać odpowiedź w czasie wideokonferencji. 
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 Z rozeznania posiadanego przez SRKT wynika, że pytania i wątpliwości zgłaszane 

przez przedsiębiorców turystycznych dotyczą w głównej mierze obszarów związanych 

z: 

o zatrudnieniem,  

o ubezpieczeniami społecznymi, 

o podatkami, 

o kredytami, 

o umowami (zwrot za niezrealizowane usługi, najem lokali), 

o inne. 

 

 W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie 

do SRKT pytań, na które przedsiębiorcy chcieliby uzyskać odpowiedzi w trakcie 

wideokonferencji. 

 

 Ze względu na potrzebę zaproponowania tematyki najbliższych wideokonferencji 

prosimy o przekazanie propozycji tematów oraz pytań do dnia 27.04.2020 r. na adres: 

elaw@sgh.waw.pl 

 

 

Z poważaniem 

Przewodnicząca SRKT 

dr hab. Hanna Zawistowska, prof. SGH   
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