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MARKETING

POT na tropie
wizerunku
Polski
Od 10 lat, od kiedy istnieje
POT, mamy do czynienia z
działaniami niespójnymi.
Nie ma wytyczonej linii
promocji Polski – mówi
Marcin Helbin z 9.90
Public Relations. strona 3
EDUKACJA
Profesjonalna kadra menedżerska już za cztery lata. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu uzyskał
pozwolenie ministerstwa na uruchomienie kierunku gospodarka turystyczna w ramach studiów licencjackich i
strona 3
magisterskich.
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Róża dla Sun & Fun

1-15 kwietnia 2010

Czytelny, estetyczny i przejrzysty – po prostu wydawnictwo na szóstkę. Znamy
już zwycięzcę naszego redakcyjnego konkursu na
najlepszy katalog biura podróży.

PISMO BRAN˚OWE
PRACOWNIKÓW TURYSTYKI

WIADOMOŚCI
TURYSTYCZNE
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TARGI

Polska na ITB w Berlinie
Jak wypadła? Czy wykorzystała komercyjny
potencjału targów? Przeczytaj naszą relację,
obejrzyj galerię zdjęć.
strona 8

WYDARZENIA
T20 na start! Nie chcemy, żeby turystyka była
traktowana po macoszemu. Ona też przyczynia się
do wzrostu gospodarczego – przekonują ministrowie turystyki krajów zasiadających w G20.
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ITB 2011 | Polska zaczyna przygotowania do przyszłorocznej roli partnera targów

Nadszedł czas na Polsk´
KilkanaÊcie milionów POT zamierza przeznaczyç na przyszłoroczne targi ITB. Mniej wi´cej, bo do koƒca nie wiadomo, jak
zakoƒczà si´ przetargi. To jednak nie jedyna czarna dziura w
planach organizatorów.

Turystyczna
oferta
z politycznej
mównicy?

C

Takie zachowania mogą być antyreklamą –
mówi Dariusz Pałęcki,
prezes Polish Travel
Quo Vadis.
strona 10
DESTYNACJE
Antyrządowe wiece pod hotelem. Sytuacja polityczna w Tajlandii nadal jest niestabilna. W Bangkoku, stolicy azjatyckiego kraju, trwają antyrządowe
demonstracje. Czy turyści mogą czuć się bezpiecznie?
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BADANIA KONSUMENCKIE
Dziś już nie wystarczy jeden uśmiech. Namiot, grupa przyjaciół, ładna pogoda i trochę szczęścia w łapaniu stopa. Jeszcze 10 lat temu takie atrakcje usatysfakcjonowałyby prawie każdego młodego człowieka.
Niegdysiejsze gwarancje udanych wakacji zastąpione
zostały dziś przez wyjazd łączony z niebagatelnymi
strona 13
atrakcjami, słowem: all exclusive.

Ustawa o turystyce

Turystyka młodzie˝owa

Nowelizacja poni˝ej oczekiwaƒ

Almatur, BUT i Atas
na czele

Sejm przegłosował rzàdowy projekt Ustawy o
zmianie ustawy o usługach turystycznych.

PERSONALIA
Zawód dla niespokojnych duchem. Jerzy Ruszkowski, właściciel poznańskiego biura Blue Sky
Travel, lubi dynamizm swojej pracy. I choć zmieniające się niemal z dnia na dzień warunki są trudne do
opanowania, potrafi się w nich doskonale odnaleźć.
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Jak będzie wyglądał przyszłoroczny plakat ITB? To propozycja naszej redakcji

WT prawo praktycznie
Od decyzji uznającej, że biuro stosuje niedozwolone klauzule, można się odwołać. W jakim terminie? Co powinno
zawierać odwołanie? Tego dowiesz się, czytając nasz postrona 16
radnik.

o mo˝na zyskaç, b´dàc partnerem ITB? Wzrost zainteresowania promujàcym si´ w ten sposób paƒstwem na poziomie od kilku do nawet kilkunastu procent. – OczywiÊcie kraj partnerski musi zainwestowaç w to, by móc byç w centrum uwagi na targach – mówi Raimund Hosch, dyrektor generalny ITB.
Gra jest wi´c warta Êwieczki. Wygrywajà w niej ci, którzy na powa˝nie przyło˝à si´ do zadanej pracy domowej. – Przygotowania
do przyszłorocznych targów zacz´ły si´ dla nas ju˝ rok temu – mówi o stopniu zaawansowania prac Rafał Szmytke. Pytany jednak o
bud˝et szczegółów nie zdradza. Nieoficjalnie mówi si´ o kilkunastu milionach złotych. – Czy to b´dzie 13, czy 15 milionów, jeszcze
nie wiemy – mówi – to wszystko zale˝y od konkretnych przetargów. Mog´ natomiast zdradziç, ile kosztowała sama licencja, sam
fakt bycia partnerem ITB wyniósł nas 600 tysi´cy euro.
Za imprez´ otwierajàcà, nowe stoisko i inne działania promocyjne POT b´dzie musiała zapłaciç ju˝ osobno. Na razie działacze organizacji chwalà si´, ˝e oglàdajà nagrania z otwarciowych imprez z
ubiegłych lat w poszukiwaniu inspiracji. Przetargi sà jednak w powijakach, a koncepcja ujednolicenia oferty regionów jest zaledwie
koncepcjà. MKK

P

odczas trzeciego czytania posłowie PiS wnieÊli poprawk´, do której przychylili si´ posłowie PO. Tym samym usuni´to wymóg posiadania kierunkowych kwalifikacji przez osoby zarzàdzajàce w firmach turystycznych. Bran˝a jest
tym bardziej rozczarowana, ˝e ów wymóg udało si´ zgodnie przedstawicielom obu izb umieÊciç w projekcie dyskutowanym wczeÊniej ze
stronà rzàdowà. Tymczasem na sali sejmowej
posłowie PiS ocenili, ˝e koniecznoÊç posiadania kwalifikacji chroni interesy korporacyjne,

a jak wiadomo, ta partia korporacje zwalcza.
Szkoda tylko, ˝e nie powiedziano, o jakà korporacj´ (PIT? ITRP?) chodzi.
aweł Niewiadomski, wiceprezes PIT, o całej sytuacji wypowiadał si´ „bez emocji”. –
Mi´dzy bran˝à a stronà rzàdowà wyrasta mur.
Dotychczas wiceminister Sobierajska, Departament Turystyki czy POT mogli zawsze liczyç
na poparcie bran˝y. Teraz, w sytuacji oboj´tnoÊci wobec problemów naszego sektora gospodarki, mo˝e si´ to zmieniç. Na pewno nie
b´dzie to ju˝ miłoÊç bezwarunkowa – dodaje.

P

>> WI¢CEJ CZYTAJ

str. 4

Przedstawiamy aktualny ranking organizatorów
zajmujàcych si´ turystykà młodzie˝owà.

N

iekwestionowanym zwyci´zcà okazało si´
biuro Almatur. Spółka zostawiła daleko w
tyle swojà konkurencj´. – Ten wynik nie jest dla
nas zaskoczeniem, wpływ na to majà nasze wieloletnie doÊwiadczenie oraz dobre ceny wyjazdów – mówi Wiesław Krawczyƒski, wiceprezes
zwyci´skiego biura. MAK

>> ZOBACZ RANKING

Polskie Hotele we Włoszech i Bułgarii

Ministerstwo wprowadza nowe przepisy dotyczące
spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Kto na tym
straci, a kto zyska? Sprawdź, czego możesz się spostrona 17
dziewać.
Jak skutecznie sprzedać wyjazd na raty? Przekonaj
swojego klienta, że może pozwolić sobie na wakacje
jego marzeń, nawet jeśli nie jest w stanie wyłożyć castrona 16
łej sumy na raz.

www.buksatravel.pl
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chizofrenia, koniunkturalizm, a może zwykłe wygodnictwo? Na które z powyższych schorzeń cierpią przedstawiciele naszych władz?
To moja wiosenna zagadka dla Państwa w konkursie, w którym nagrodą jest gorzka refleksja. Wszystko dlatego, że tegoroczna wiosna przynosi nam pandemiczne w skali przypadki tych przykrych i bolesnych
przypadłości. Dotykają one przy tym większość naszych szacownych
reprezentantów. Demokratycznie, bez względu na zajmowany na drabince szczebelek czy kolor partyjnego upierzenia. Przykład pierwszy z brzegu. Wiedza. Mówi się o konieczności budowania na niej społeczeństwa,
o hołubieniu specjalistów, krzyczy o milionach euro, których dostarczy
nam innowacyjna gospodarka. A równocześnie robi się swoje. Bez fanfar i mównic wyrzuca się z Ustawy zapis o konieczności posiadania kierunkowego wykształcenia przez organizatorów turystyki. Na zagranicznych targach chowa się po kątach, żeby tylko przypadkiem czegoś się
nie nauczyć, nie usłyszeć, czym żyje cały branżowy świat. Wszystko
chyba w myśl zasady, że miejsce wiedzy jest w szkole, a nie na politycznych salonach.
A więc: schizofrenia, koniunkturalizm czy wygodnictwo? Trudny wybór.
Ale powyższy przykład mógłby sugerować jeszcze jedną powszechną
przypadłość: najzwyklejszą głupotę.

KWIECIE¡
7.04.2010 – workshop polskich i rosyjskich touroperatorów, Kaliningrad, organizator: Polski Ośrodek Informacji Turystycznej w Moskwie wraz z władzami turystycznymi regionu kaliningradzkiego, www.dot.org.pl
9-11.04.2010 Krakowski Salon Turystyczny, Kraków, organizator: Grupa A-05, www.kst.com.pl
9-11.04.2010 Targi Wyposażenia Obiektów Wypoczynkowych i Gastronomii EUROTOUR 2010, Międzyzdroje, organizator: Hotel Slavia, www.targi-eurotour.pl
9-11.04.2010 IX Świętokrzyskie Targi Turystyki VOYAGER oraz II Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej
i Agroturystyki AGROTRAVEL, organizator: Targi Kielce
Sp. z o.o., www.targikielce.pl
15-17.04.2010 TourSib 2010 – 20. Syberyjskie Międzynarodowe targi Turystyczne, Nowosybirsk, Rosja, organizator: ITE Siberian Fair, http://toursib.sibfair.ru/eng
15-18.04.2010 Targi Saló Internacional del Turisme de
Catalunya SITC, Barcelona, organizator: Fira de Barcelona,
www.saloturisme.com
16-18.04.2010 Gdańskie Targi Turystyczne, Gdańsk, organizator: Międzynarodowe Targi Gdańskie SA, www.mtg
sa.pl

LOGICZNIE RZECZ BIORĄC

Ciszej o Europride

I

rena Lewandowska, reprezentująca na naszym rynku ukraiński przemysł
turystyczny, zrzucając pantofelki z obolałych (rzecz działa się na ITB 2010)
nóg, oznajmiła głośno: „Postanowiłam zająć się turystyką gejów i lesbijek”.
Pan Jacek, jej mąż (również znany, z dawnego dobrego LOT Charters), lekko
zażenowany odwrócił wzrok i przytknął palec do ust: „Ciii...”.
Dlaczego przytaczam tę scenkę? Na kameralnej konferencji prasowej
zorganizowanej podczas ITB przez berliński POIT w małej salonce wagonu
wśród powodów, dla których warto przyjechać do Polski, wymieniono
Europride Warsaw 2010. Wystąpił nawet jej organizator pan Tomasz
Bączkowski z Fundacji Równości, by przypomnieć o wydarzeniu, które
ściągnie na kilka dni do stolicy Polski 20-50 tys. ludzi z Europy. Znakomita
okazja promocji miasta i kraju! To będzie nie tylko barwny pochód, ale też
koncerty, występy, sztuka sławnych gejów i lesbijek w muzeum. Po raz
pierwszy w krajach postkomunistycznych, w konserwatywnej, katolickiej
Polsce! Lekko oszołomiona nie omieszkałam zapytać pana Tomasza, jak się
układa współpraca z POT? „Wcale się nie układa - odparł ponuro – odbijam
się, jak od muru”. Coś jest na rzeczy, przypomniałam sobie. Dzień wcześniej,
na uroczystej polskiej konferencji w dużej sali centrum kongresowego
targów, w obecności osób najważniejszych w naszej turystyce (pani
wiceminister MSiT, pan prezes POT) podpisywano porozumienie o
partnerstwie na przyszłorocznym ITB. I choć dużo mówiono o wydarzeniach
promujących Polskę, o Europride... Ciii...
Liliana Olchowik

18-21.04.2010 targi Germany Travel Mart (GTM), Moguncja, organizator: Niemiecka Centrala Turystyki, www.germany-travel-mart.de
21-23.04.2010 KITF 2010 – X Kazachstańskie Międzynarodowe Targi Turystyczne, Almaty, Kazachstan, organizator: Iteca LLP, www.kitf.kz/en
24-25.4.2010 XV Targi Turystyki i Wypoczynku LATO
2010, Warszawa, organizator: Międzynarodowe Targi Polska, www.targilato.pl
28-30.04.2010 AITF 2010 – IX Azerbejdżańskie Międzynarodowe Targi Turystyczne, Baku, Azerbejdżan, organizator: Iteca Caspian LLC, www.aitf.az/2010

MAJ
6-8.5.2010 X Międzynarodowe Targi Turystyki „W stronę
słońca”, organizator: Agencja Reklamowa Profil,
www.profil.pl
7-8.5.2010 Wędrówki z Duchem Gór – XII Międzynarodowe Targi Turystyczne Tourtec 2010, organizator: Wydział
Promocji Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, www.tourtec.pl

POD KONTROLĄ

Edukacyjna wysypka turystyczna!

O

bserwuję od kilku lat wręcz „wysypkę” tworzenia nowych specjalizacji turystycznych na wyższych uczelniach i w szkołach policealnych, i sam dostaję
jednocześnie ze wstydu wysypki. Szkolimy młode kadry do sektora turystyki według starych programów nauczania całkowicie oderwanych od realiów rynku turystycznego. W wielu przypadkach tylko z wiedzy teoretycznej, a przecież to właśnie praktyka jest piętą achillesową polskiego systemu edukacji turystycznej. To
z tego głównie powodu absolwenci studiów turystycznych mają problemy z uzyskaniem zatrudnienia w Polsce, a tym bardziej za granicą.
Od kilku lat na listach zawodów turystycznych w MEN nie następują żadne
zmiany (wyjątek w 2010 r. – pojawienie się nowej kategorii: organizator turystyki wiejskiej). Wyższe uczelnie prowadzące kierunki czy specjalizacje turystyczne nie zatrudniają praktyków – wykładowców z branży turystycznej
bez tytułu naukowego doktora, bo zabraniają tego przepisy, co jest absurdem na skalę europejską.
Dlaczego nie wykorzystujemy w systemie edukacji turystycznej doświadczeń
zawodowych i wiedzy, której nie można znaleźć w żadnym podręczniku, m.in.
dwóch prezesów POT, dyrektorów POIT, ROT-ów i LOT-ów, szefów biur turystycznych skupionych w Forum Turystyki Przyjazdowej, menedżerów marek
turystycznych czy zarządzających atrakcjami certyfikowanymi przez POT?
Może panaceum na „wysypkę” jest wspólny apel całego środowiska do
MEN i MSIT o pilne i kompleksowe zmiany w archaicznym modelu edukacji
turystycznej, bo inaczej choroba, która toczy ten system, będzie już niedługo nieuleczalna.
Wojciech Fedyk

8-9.05.2010 Piknik nad Odrą 2010, XIX Targi Turystyczne
Market Tour, Szczecin, organizator: Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o., Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki Sp. z o.o., www.pikniknadodra.pl
29-31.05.2010 VI Międzynarodowe Żeglarskie Mistrzostwa
Polski Branży Turystycznej, Olszyn, organizator: Polska Izba
Turystyki Oddział Warmińsko-Mazurski, www.pit.org.pl

wa˝ne terminy
MINÑ¸ TERMIN
20 marca – minął termin zgłaszania udziału w Targach
Wyposażenia Obiektów Wypoczynkowych i Gastronomii Eurotour
2010 w Międzyzdrojach.
24 marca – minął termin zgłaszania udziału w X Międzynarodowych
Targach Turystyki „W stronę słońca” w Opolu.
WA˚NE W NAJBLI˚SZYM CZASIE
30 kwietnia – mija termin składania wniosków do właściwych
Regionalnych Organizacji Turystycznych przez podmioty chcące
wziąć udział w drugiej edycji konkursu na Najlepsze Europejskie
Destynacje Turystyczne – EDEN, organizowanym przez Polską
Organizację Turystyczną. Termin ich przekazania do POT upływa 10
maja br.
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Notowania

18.03 waluty
0,0310 USD 
baht tajlandzki 1 THB
dinar tunezyjski 1 TND
0,7273 USD 
dirham marokański 1 MAD 0,1220 USD 
dolar australijski 1 AUD 0,9211 USD 
dolar hongkoński 1 HKD 0,1289 USD 
dolar kanadyjski 1 CAD 0,9908 USD 
frank szwajcarski 1 CHF 0,9275 USD 
0,0053 USD 
forint węgierski 1 HUF
0,1825 USD 
funt egipski 1 EGP
1,5274 USD 
funt szterling 1 GBP
hrywna ukraińska 1 UAH 0,1254 USD 
0,0111 USD 
jen japoński 1 JPY
0,1465 USD 
juan chiński 1 CNY
korona czeska 1 CZK
0,0541 USD 
0,1837 USD 
korona duńska 1 DKK
0,0877 USD 
korona estońska 1 EEK
0,0079 USD 
korona islandzka 1 ISK
korona norweska 1 NOK 0,1709 USD 
korona szwedzka 1 SEK 0,1406 USD 
kuna chorwacka 1 HRK 0,1884 USD 
lew bułgarski 1 BGN
0,6994 USD 
lira turecka 1 YTL
0,6570 USD 
0,3979 USD 
lit litewski 1 LTL
1,9312 USD 
łat łotewski 1 LVL
nowy sol peruwiański 1 PEN0,3498 USD 
peso argentyńskie 1 ARS 0,2590 USD 
peso meksykańskie 1 MXN 0,0802 USD 
rubel białoruski 1 BYR
0,0003 USD bz
real brazylijski 1 BRL
0,5636 USD 
0,0342 USD 
rubel rosyjski 1 RUB
0,0220 USD 
rupia indyjska 1 INR
szekel izraelski 1 ILS
0,2687 USD 

0,0226 EUR 
0,5319 EUR 
0,0893 EUR 
0,6737 EUR 
0,0942 EUR 
0,7247 EUR 
0,6824 EUR 
0,0038 EUR 
0, 1335 EUR 
1,1172 EUR 
0,0917 EUR 
0,0081 EUR 
0,1071 EUR 
0,0396 EUR 
0,1344 EUR 
0,0641 EUR 
0,0058 EUR b.z.
0,1250 EUR 
0,1028 EUR 
0,1378 EUR 
0,5115 EUR 
0,4806 EUR 
0,2910 EUR 
1,4125 EUR 
0,2558 EUR 
0,1895 EUR 
0,0586 EUR 
0,0002 EUR 
0,4122 EUR 
0,0250 EUR 
0,0161 EUR b.z.
0,1966 EUR 

ZMIANY KURSÓW 18.01
1 dolar USA

1 euro

2,8347 3,875
PLN

PLN

22.03 paliwa
KRAJ
Austria
Belgia
Białoruś
Bułgaria
Chorwacja
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Litwa
Łotwa
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Turcja
Ukraina
Węgry
Wlk. Brytania
Włochy

WALUTA
EUR
EUR
BRB
BGN
HRK
CZK
DKK
EEK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
ISK
LTL
LVL
EUR
NOK
EUR
RUB
RON
EUR
EUR
CHF
SEK
YTR
UAH
HUF
GBP
EUR

E 95
1,14
1,46
3050
2,09
8,17
31,20
11,09
17,25
1,41
1,33
1,39
1,16
1,56
1,25
185,40
4,07
0,75
1,35
12,30
1,34
23,47
4,31
1,20
1,17
1,69
13,13
3,73
7,95
324
1,16
1,36

1-28.02 granice
PASZPORTOWY RUCH GRANICZNY/LICZBA
ODPRAWIONYCH OSÓB
RZESZÓW
z:10184 os., do: 9129 os.
KROŚCIENKO
z: 41918 os., do: 43510 os.
KUŹNICE
z: 88449 os., do: 86483 os.

ON
1,04
1,16
2430
2,03
7,55
29,50
9,49
17,20
1,11
1,23
1,18
1,04
1,19
1,16
182
3,43
0,73
1,14
11,30
1,06
19,52
4,10
1,01
1,09
1,73
12,16
3,07
6,70
300
1,17
1,27
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Bran˝a turystyczna
Marketing | Polska wcià˝ nie ma czytelnego i chwytliwego symbolu

POT na tropie spójnego wizerunku Polski
Rok polski w Londynie, Rok Chopinowski, prezydencja w UE czy Euro 2012 –
to niektóre z punktów kampanii promocyjnej, dzi´ki którym Polska ma
staç si´ prawdziwym tygrysem Europy. POT postanowił zebraç je wszystkie pod swoimi skrzydłami i opatrzyç
je jednym wspólnym hasłem: „Wypromujmy Polsk´ razem”.

W

ramach unijnego Programu
Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka Działanie 6.3
POT dostała na promocj´ Polski 30
mln euro do wykorzystania w okresie
trzech lat. – Jest to zdecydowanie wi´cej ni˝ w latach ubiegłych, aczkolwiek
inne kraje członkowskie przeznaczajà
na ten cel krocie – wyjaÊnia prezes
POT Rafał Szmytke. Dzi´ki tym Êrodkom, jak zapewnia organizacja, przeprowadzony ma byç szereg zabiegów
promujàcych Polsk´ w Êwiecie.

Golf jako narodowy sport Polaków
Akcja ma byç zakrojona na szerokà

skal´, majà byç reklamy w meidentyfikatorów. Budowa
trze, zintegrowany dost´p do
symboliki ma charakter orinformacji turystycznej. Najnamentu. WybraliÊmy np.
wi´cej emocji wzbudziła wizugolfist´, gdy˝ ten znak zakłaalizacja graficzna, do której
da pewien poziom naszego
wybrano symbole – emblemakraju. Litera Ł z kolei jest
ty nieodłàcznie kojarzàce si´ z
unikatowa i wyst´puje tylko
Polskà. Nie jest to zadanie ław j´zyku polskim – wyjaÊnia
twe, gdy˝ nasz kraj nie posiaMarek Głowacki z agencji
da globalnie rozpoznawalnych
PR Brandy Design, która
znaków, ikon. – Polska nie ma Marcin Helbin
jest odpowiedzialna za syspo prostu takich symboli – kotem identyfikacji wizualnej.
– Od 10 lat, od kiedy istnieje
mentuje pomysł POT Marcin Helbin,
POT, mamy do czynienia z działadyrektor kreatywny 9.90 Public Relaniami absolutnie niespójnymi. Nie
tion. Co jednak nie tłumaczy niezdarma wytyczonej linii promocji Polski.
noÊci w łàczeniu takich „niekonwenZdumiewa mnie wybór golfisty,
cjonalnych” symboli jak Pałac Kultury
który według mojej oceny ma tylko
i Nauki (uznany za niezwykle repredwie, i obie niedobre, konotacje,
zentacyjny symbol Polski) z literà Ł
czyli Tigera Woodsa oraz Mira mó(majàcà podkreÊlaç unikatowoÊç polwiàcego „Polska to dziki kraj”. Co
skiego alfabetu) czy golfistà (stricte
do litery Ł – pomysł mógłby byç fajpolskim chyba tylko w kontekÊcie nieny, o ile zostałby wybrany przez zadawnych wypowiedzi w komisji hazargranicznego turyst´, bo Polska kodowej).
jarzyłaby mu si´ z dziwnym j´zy– Istniał problem wyboru elemenkiem. JeÊli zaÊ Ł wyciàgni´to z wortów graficznych i koegzystencji wielu

ka przypadkowych pomysłów, bo
nam si´ kojarzy z Polskà, to znowu
pomysł nie jest trafiony – podsumowuje Marcin Helbin.

Polski turysta kopie dołki pod...
polskim turystà
Byç mo˝e problem tkwi w ocenie
polskich pomysłów przez naszych rodaków. Jak stwierdził Rafał Szmytke,
najtrudniejszym turystà polskim jest
sam polski turysta. – To my widzimy
dziury w drogach, to my narzekamy
na zimny Bałtyk – mówił na spotkaniu
z dziennikarzami. Ci´˝ko zaprzeczyç.
O ile jednak sam pomysł kampanii
wydaje si´ byç uzasadniony (wziàwszy
pod uwag´ te 30 mln euro), o tyle jego poszczególne elementy budzà ju˝
pewne wàtpliwoÊci. Dyskusyjne jest
te˝ hasło, które ma przyÊwiecaç całej
akcji: „Move your imagination”, które, nawiasem mówiàc, nie b´dzie tłumaczone na ˝adne inne j´zyki. Chyba
wedle zasady, ˝e wszyscy jesteÊmy
Anglikami. GJ

Edukacja | Pierwszy w Polsce kierunek studiów: gospodarka turystyczna, uzyskał zgod´ Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego

Profesjonalna kadra mened˝erska ju˝ za cztery lata
W numerze 5 (203) „WT” informowaliÊmy o tym, ˝e na powołanie studiów:
gospodarka turystyczna, b´dziemy musieli jeszcze poczekaç. Tymczasem, ku
zaskoczeniu nawet samej uczelni, okazało si´, ˝e z poczàtkiem marca Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu uzyskał pozwolenie ministerstwa na uruchomienie takiego kierunku w ramach
studiów licencjackich i magisterskich.

D

ecyzja przyszła o miesiàc za póêno (8 marca), akurat dzieƒ po zaopiniowaniu programu uczelni
na przyszły rok. – Najwa˝niejsze, ˝e taki kierunek w ogóle zostanie uruchomiony. Nastàpi to prawdopodobnie w
paêdzierniku przyszłego roku – wyjaÊnia profesor Grzegorz Gołembski z
Katedry Turystyki. Pozytywnà opini´
dostała te˝ Akademia Ekonomiczna
im. Karola Adamieckiego w Katowicach, która na razie otwiera nowy kierunek tylko w ramach studiów licencjackich, za to ju˝ w paêdzierniku.
Gospodarka turystyczna jest pierwszym w Polsce kierunkiem majàcym za
zadanie wykształciç profesjonalnà kadr´ bran˝y turystycznej. Do tej pory

istniał on w ramach specjalizacji innych kierunków i nie realizował w
stopniu satysfakcjonujàcym programu
ekonomicznego. – Nowy kierunek w
sposób wyczerpujàcy łàczy zagadnienia z zakresu ekonomii, zarzàdzania,
marketingu oraz finansów, i to w odniesieniu do gospodarki turystycznej.
Pomysł powołania go zaczerpn´liÊmy
z innych krajów, gdzie takie studia
prowadzone sà ju˝ od kilku lat, szczególnie w krajach słynàcych z turystyki
– wyjaÊnia prof. Leszek ˚abiƒski z
Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Za potrzebà uruchomienia takich studiów przemawia tak˝e opinia
Polskiej Izby Turystyki, która narzekała na brak odpowiedniej kadry. – Bardzo si´ cieszymy, ˝e taki wydział powstaje, aczkolwiek nie widz´ w tym
konsekwencji. Z jednej strony Ministerstwo Sportu i Rekreacji w propozycji nowelizacji Ustawy o turystyce
stwierdza, ˝e nie ma potrzeby kształcenia profesjonalnej kadry turystycznej, z drugiej strony daje zielone Êwiatło wybranym uczelniom. Takie tradycyjne polskie piekiełko – komentuje
wiceprezes PIT Józef Ratajski.

Z kolei Aleksander Ronikier z
Wy˝szej Szkoły Turystyki i Rekreacji
im. M. Orłowicza w Warszawie stwierdza wr´cz: – W chwili obecnej mamy
tendencj´ do mno˝enia kolejnych odnóg w ramach kierunku ju˝ istniejàcego (turystyka i rekreacja). JeÊli uczelnie majà odpowiednie kadry (okreÊlonà liczb´ pracowników z tytułem na-

ukowym), starajà si´ poszerzyç swojà
ofert´ i tym sposobem powstajà twory
jak np. gospodarka kongresowa czy
pielgrzymkowa. Choç jednoczeÊnie
musz´ si´ zgodziç, ˝e analiza zatrudnienia absolwentów turystyki i rekreacji potwierdza niezadowalajàce przygotowanie tej grupy zawodowej do
pracy w biznesie turystycznym. GJ

WYKAZ WYBRANYCH PRZEDMIOTÓW NA KIERUNKU TURYSTKA
I REKREACJA ORAZ GOSPODARKA TURYSTYCZNA
Turystyka i rekreacja

Gospodarka turystyczna

Ekonomia (ogólna)

Mikroekonomia

Ekonomika turystyki i rekreacji

Makroekoniomia

Geografia polityczna i gospodarcza

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Finanse przedsiębiorstw, Biznesplan

Finanse i rachunkowość

Podstawy statystyki

Matematyka i Statystyka

Marketing usług turystycznych
i rekreacyjnych

Marketing terytorialny w turystyce

Prawo (ogólne)

Prawo w turystyce

Brak

Ubezpieczenia w turystyce

Rekreacja, fizjologia, ekologia

Brak

Wydarzenia | Ministrowie turystyki najbogatszych paƒstw Êwiata b´dà przekonywaç, ˝e ich bran˝a to kluczowa gałàê gospodarki

T20 na start!
Nie chcemy, ˝eby turystyka była traktowana po macoszemu. Ona te˝ przyczynia si´ do wzrostu gospodarczego –
przekonujà ministrowie turystyki krajów zasiadajàcych w G20.

M

inistrowie po raz pierwszy spotkali si´ pod koniec lutego Johannesburgu. Kolejne spotkanie
planujà w Kanadzie. Grupa chce
zwróciç uwag´ na to, ˝e turystyka to
bran˝a przyczyniajàca si´ do ekonomicznego wzrostu, wzmacniajàca han-

del, zach´cajàca do inwestowania i
kreujàca nowe miejsca pracy.
G20 to grupa 19 paƒstw oraz Unii
Europejskiej, której celem jest dyskusja nad wspólnà politykà finansowà.
T20 ma byç bliêniaczà organizacjà, z tà
ró˝nicà, ˝e skupiaç si´ b´dzie na turystyce. – Podczas gdy G20 obraduje i
podejmuje decyzje dotyczàce przyszłoÊci gospodarki, jego kraje członkowskie nie mogà sobie pozwoliç na pomini´cie kwestii turystyki – tłumaczy Taleb Rifai, sekretarz UNWTO.

Zapewnienia, ˝e nowa inicjatywa jest
w stanie coÊ zmieniç w postrzeganiu turystyki jako gał´zi przemysłu, nie wszystkich jednak przekonujà. – Na obecnym
etapie T20 dotyczy bardziej formy ani˝eli treÊci ewentualnych działaƒ na rzecz
turystyki – mówi Henryk Handszuch,
ekonomista, były dyrektor departamentu ds. rynków w UNWTO. – Gdyby
wyjÊç od przeanalizowania, czy wzorce
popytu i poda˝y, kredytu, zadłu˝enia i
rezerw wzrostu słu˝à mocnemu, sugestywnemu i zrównowa˝onemu wzrosto-

wi, to wówczas mo˝na by t´ inicjatyw´
uznaç za bardzo po˝ytecznà i przy okazji
przekonaç si´, czy turystyka mo˝e spełniaç, i na jakich warunkach, wa˝nà strategicznà rol´ nie tylko przy wychodzeniu
z kryzysu, ale i dla rozwoju w ogóle. Niestety brak jest obecnie odpowiednich
narz´dzi i mierników dla tego rodzaju
analizy. Orientowanie si´ jedynie na
liczb´ przekroczeƒ granic paƒstwowych
czy rozproszone dane klasycznego rachunku satelitarnego jest zupełnie niewystarczajàce – komentuje. MKK

Najserdeczniejsze
życzenia
zdrowych,
radosnych
i spokojnych
Świąt
Wielkiej Nocy,
smacznego jajka,
mokrego dyngusa,
a także
odpoczynku
w rodzinnym
gronie.
Niech każdy z nas
wykorzysta ten
czas jak najlepiej.
Redakcja
Wiadomości
Turystycznych

4

BIURA

krótko
Rainbow Tours odnotowało 35 tys.
rezerwacji na wakacje 2010 r. –
To bardzo dobry wynik. Nawet w porównaniu do 2008 r., kiedy mieliśmy w
branży boom, to wzrost wynosi aż 14
proc. W tym roku nasi klienci coraz częściej wybierają hotele z wyższych kategorii, chcąc spędzić wakacje w bardziej
komfortowych warunkach – mówi
Grzegorz Baszczyński, prezes Rainbow
Tours. Zrealizowane plany sprzedażowe
pozwolą Rainbow Tours na kontynuowanie strategii rozwoju grupy kapitałowej poprzez kolejne akwizycje na rynku turystycznym. MAK

Indie wchodzą do oferty Lingwisty.
Znana do tej pory głównie z kursów
językowych zarówno w kraju, jak i za granicą, Lingwista wprowadziła do swojej
oferty wycieczki do Indii. Wprawdzie już
od ponad 10 lat firma miała w swojej
ofercie turystykę rekreacyjną, jednak do
tej pory proponowała wypoczynek głównie w basenie Morza Śródziemnego. W
wyniku kooperacji z miejscowym operatorem zajmującym się turystyką przyjazdową Lingwista zaoferowała kilka różnych pakietów w ramach destynacji
„Magiczne Indie”. Klienci mają do wyboru: Indie Północne, Południowe, wycieczkę objazdową po całym kraju oraz dwa
programy „Ayurveda”. GD

TUI Poland podpisało umowę z nowym przewoźnikiem. W nadchodzącym sezonie letnim touroperator rozpocznie współpracę z liniami lotniczymi
Enter Air. Z usług nowego przewoźnika
będzie można skorzystać już w maju.
Obie marki planują obsłużyć w sezonie
lato 2010 około 20.000 turystów. Klienci TUI polecą z Enter Air do najpopularniejszych wśród Polaków destynacji:
Egiptu, Turcji i Grecji. Dla TUI Poland
przewoźnik będzie obsługiwać loty z
Warszawy i Poznania. MKK
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Ustawa | Bran˝a nie kryje ˝alu wobec ministerstwa

Nowelizacja poni˝ej oczekiwaƒ
>> CD. ZE STRONY 1
Ocena całej nowelizacji wystawona
przez wiceprezesa PIT, jest doÊç krytyczna: – Uwa˝am, ˝e rzàd nie podszedł do tego projektu z nale˝ytà uwagà. Komisja Europejska wytkn´ła, ˝e
polskie prawodawstwo nie chroni w
pełnym zakresie wpłat od klienta. Projektodawca zatem odpowiednie paragrafy dopisał. Moim zdaniem nale˝ało
do sprawy zabezpieczeƒ podejÊç kompleksowo, w sposób chroniàcy rodzimy
rynek turystyczny. Propozycje PIT
wprowadzenia ustawà obligatoryjnego
składkowego funduszu zabezpieczeƒ
bàdê (w drugiej wersji) funduszu dobrowolnego, zostały przez MSiT odrzucone, przy wydatnej pomocy kolegów z
ITRP. Warto to podkreÊliç, bo ktoÊ musi wziàç odpowiedzialnoÊç za skutki nowelizacji przegłosowanej bez ˝adnej
tarczy ochronnej dla małych firm.

Pewnym złagodzeniem zapisu jest
wprowadzona podczas ostatniego posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki
poprawka o tym, ˝e minister finansów
okreÊli w drodze rozporzàdzenia minimalnà wysokoÊç sumy gwarancji,
uwzgl´dniajàc rodzaj działalnoÊci wykonywanej przez organizatorów turystyki i poÊredników turystycznych
oraz termin i wysokoÊç przyjmowania
przedpłat. Zatem im póêniej si´ przyjmie pieniàdze za imprez´, tym mniejsze ubezpieczenie/gwarancj´ trzeba
wykupiç. – Ró˝nicujà – twierdzi Paweł
Niewiadomski – wymaganà od podmiotów wysokoÊç zabezpieczeƒ tak˝e
inne kraje unijne, jak choçby Dania i
Włochy. Szkoda tylko – dodaje, – ˝e
trzeba czekaç na kształt rozporzàdzeƒ
ministerialnych. WartoÊç tej poprawki
mo˝na w pełni oceniç tylko w pakiecie
z projektem rozporzàdzenia.
Pewnym ukłonem w stron´ pod-

OPINIA
Katarzyna Sobierajska

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Postulowany przez PIT fundusz byłby nie tyle jedyną osłoną dla biur
podróży, co alternatywną formą zabezpieczeń. Nie wykluczam, że
potrzebną, ale zgłoszoną na takim etapie prac legislacyjnych, że nie
można go było dopracować i uwzględnić przy tej nowelizacji. Na
dodatek, jak wiadomo, był to pomysł w środowisku kontrowersyjny, kontestowany nie tylko przez ITRP, ale i konkretne biura podróży. Niemniej prowadzimy cały czas analizę rynku, bo to, że fundusz nie został umieszczony w ustawie, nie oznacza, że nie może powstać. Prawdopodobnie jednak będzie
wymagał odrębnego aktu legislacyjnego. Co do wymogu odpowiednich kierunkowych
kwalifikacji, to był to rzeczywiście postulat obu izb turystyki i dlatego strona rządowa
się na tę poprawkę zgodziła. Posłowie jednak zagłosowali inaczej, na co MSiT nie miało już wpływu. Warto też wiedzieć, że inne izby gospodarcze, niezwiązane z turystyką,
oczekiwały poluzowania przepisów. W parlamencie zwyciężyła idea swobody podejmowania działalności gospodarczej.

ZESTAWIENIE WAŻNIEJSZYCH LUB BUDZĄCYCH KONTROWERSJE
ZMIAN, KTÓRE ZNALAZŁY SIĘ W NOWEJ USTAWIE
1. Przedsiębiorca będzie mógł otworzyć biuro jeśli nie ma kierunkowego wykształcenia.
Nowelizacja uchyla artykuł, który mówił, że żeby prowadzić biuro podróży trzeba
skończyć studia wyższe na kierunku turystyki i rekreacji, prawa, ekonomii lub zarządzania i marketingu i mieć rok praktyki. W przypadku, gdy ukończyło się inny kierunek studiów albo szkołę średnią z zakresu obsługi turystów trzeba było mieć dwa lata praktyki. Przy zwykłej maturze potrzebne były 4 lata praktyki, a bez matury aż
sześć.
2. Przewodnicy i piloci wycieczek zyskają dodatkowe uprawnienia.
Ustawodawca rozszerza uprawnienia przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Przewodnik poza tym, że oprowadza turystów powinien też sprawować nad nimi opiekę, pilot zaś zyskuje prawo do przekazywania podstawowych informacji o odwiedzanym miejscu.
3. Biura będą musiały zapewnić klinetom dodatkowe zabezpieczenia.
W dokumencie pojawia się zapis o obowiązku zapewnienia klientom zabezpieczenia,
na wypadek niewypłacalności biura podróży: pokrycia kosztów powrotu klientów z
imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu, lub zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku gdy nie zostanie ona zrealizowana. Ustawodawca dopuszcza zawarcie umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, albo
zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz klientów. Jeśli biuro działa na terenie kraju
może też przyjmować wpłaty klientów wyłącznie na rachunek powierniczy.
4. Klienci będą składać reklamacje na nowych zasadach.
W nowelizacji pojawia się zapis, że klient może złożyć organizatorowi turystyki reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, ale musi to zrobić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia
zakończenia imprezy. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji organizator turystyki jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy.
5. Ustawodawca ustali termin i wysokość przedłaty.
Nowe jest też to, że minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w
drodze rozporządzenia, minimalną wysokość sumy gwarancji uwzględniając zakres i
rodzaj działalności wykonywanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz termin i wysokość przyjmowanych przedpłat. Zatem im później się
przyjmie pieniądze za imprezę, tym mniejsze zabezpieczenie finansowe trzeba będzie
wykupić.
miotów gospodarczych jest te˝ wprowadzenie terminu składania reklamacji przez klientów (do 30 dni), ale wo-

bec nieprzedawniania si´ roszczeƒ nie
wiadomo, jak to b´dzie w praktyce
funkcjonowaç. LOK

LIST DO REDAKCJI
Otwarto pierwsze biuro podróży
dla pluszaków. Organizator wyjazdów dla maskotek oferuje ekskluzywne
wycieczki do czeskiej Pragi. Uruchomienie biura Toy Travelling kosztowało jego
pomysłodawców 700 tysięcy koron
czeskich, czyli około 100 tysięcy polskich złotych. W ramach podstawowego pakietu, którego koszt wynosi 90 euro, klient biura otrzymuje gwarancję, że
jego pluszak przywiezie z Pragi 30 zdjęć
oraz certyfikat udanej wizyty. MKK

Przedstawiono nominacje do World
Travel Awards. Nagroda przyznawana jest od 1993 r. i ma na celu podnoszenie jakości usług turystycznych. Wyróżnieni przyporządkowani są do kilku kategorii: linii lotniczych, touroperatorów,
technologii w turystyce oraz destynacji.
Na swoich faworytów za pośrednictwem
strony internetowej organizacji głosować
mogą zarówno klienci, jak i przedstawiciele biznesu turystycznego. Konkurs potrwa do września. Zeszłorocznymi triumfatorami byli: TUI, Virgin Atlantic Airways, India Tourism oraz Visa. GJ

Sprostowanie. Redakcja WT informuje, że wypowiedzi Pana Piotra Łabędowicza zawarte w artykule „Łabędowicz odchodzi z Exim Tours” w nr 198 nie
były autoryzowane.

Co dalej z nowelizacjà Ustawy o usługach turystycznych?
W ciàgu ostatnich kilku miesi´cy jesteÊmy Êwiadkami
sporu mi´dzy dwiema koncepcjami funkcjonowania
samorzàdu gospodarczego turystyki, a okazjà do tego
jest nowelizacja Ustawy o usługach turystycznych.
Polska Izba Turystyki reprezentowana m.in. przez Stanisława Piśkę jako sztandarowy prezentuje pomysł powołania Funduszu Zabezpieczeń Turystycznych. Pomysł skądinąd znany i choć w swej istocie słuszny,
nieprzedyskutowany i niedopracowany. Niestety koledzy z PIT przyjęli zupełnie niepotrzebnie nieprzejednane
stanowisko, które można wyrazić w zdaniu: kto jest
przeciw funduszowi, ten jest przeciw nam, czyli przeciw całej branży turystycznej. Takie stanowisko spowodowało z kolei usztywnienie zdania przedstawicieli
Izby Turystyki RP, którzy reprezentują znaczącą część
branży turystycznej. Małgorzata Mastalerz z ITRP argumentowała, że pomysł funduszu wymaga dogłębnego
przeanalizowania, gdyż istniejące w Europie tego typu
rozwiązania nie funkcjonują zgodnie z założeniami i
oczekiwaniami rynku turystycznego.
Gdy byłem przedstawicielem ITRP na posiedzeniu Komisji
Gospodarki Sejmu w dniu 16 lutego br., w rozmowach
kuluarowych jeden z posłów zapytał mnie: „Panowie, kiedy wreszcie się porozumiecie?”. Przebieg posiedzenia Komisji Gospodarki, w wyniku którego odrzucono wniosek
dotyczący powołania dobrowolnego Funduszu Zabezpieczeń Turystycznych, powinien skłonić nas do refleksji.
Nowelizacja ustawy, z którą wszyscy wiązali duże nadzieje, okazała się zabiegiem kosmetycznym – nie rozwiązuje
ona żadnego z istotnych problemów funkcjonowania gospodarki turystycznej. Myślę, że w tym zakresie wszyscy
jesteśmy zgodni, zarówno koledzy z PIT, jak i z ITRP. Osobiście myślę, że takim problemem nie jest również powo-

łanie Funduszu Zabezpieczeń Turystycznych, choć nie odżegnuję się od tego pomysłu na zasadzie dobrowolności.
Jeszcze raz zwracam zatem uwagę, że od początku
funkcjonowania przepisów Ustawy o usługach turystycznych nie przeprowadzono wszechstronnej analizy
ryzyka upadłości organizatorów turystyki. Wszystkie
nagłośnione medialnie upadki biur podróży dotyczyły
dużych organizatorów turystyki lotniczej. Upadłości jak
dotąd nie dotyczyły lokalnych czy regionalnych organizatorów turystyki, którzy jako środek transportu wykorzystują przede wszystkim autokary. Zapewne z tego
powodu większość małych biur podróży bez istotnych
problemów uzyskuje gwarancje ubezpieczeniowe lub
ubezpieczenie OC organizatora turystyki.
Teza stawiana przez Stanisława Piśkę, że bez istnienia funduszu za rok upadnie znacząca liczba rodzimych firm turystycznych, a ich miejsca zajmą wielcy touroperatorzy, jest
moim zdaniem błędna. Przede wszystkim małe firmy charakteryzują się dużą elastycznością działania i od wielu lat
dają już dowody na to, że mają umiejętność dostosowywania się do otaczającej rzeczywistości. W regionach zupełnie dobrze funkcjonują systemy rekomendacji firm turystycznych i przepływu informacji w ramach izb. Dlatego
nawet, gdy zdarzy się upadłość niewielkiego organizatora
turystyki, nie wiąże się ona ze spektakularnymi i kosztownymi akcjami organizacji powrotu turystów do kraju z zamorskich podróży. Ponadto to na dużych touroperatorów
silniej oddziaływają czynniki makroekonomiczne.
Dla funkcjonowania małych firm w regionach, a ich
jest przecież najwięcej na polskim rynku turystycznym,
ważniejsze są inne problemy.
Podnoszone od lat są kwestie dotyczące uprawnień pilotów i przewodników, problemy dotyczące współpracy w
branży w postaci tworzenia i funkcjonowania lokalnych or-

ganizacji turystycznych, promocji regionalnych i lokalnych
produktów turystycznych czy wreszcie funkcjonowania
szarej strefy. Ponadto dla regionów recepcyjnych bardzo
ważne znaczenie ma turystyka dzieci i młodzieży. O tych
problemach w obecnej nowelizacji nie ma ani słowa.
Powstaje zatem pytanie, dlaczego problem wąskiej
grupy organizatorów turystyki lotniczej zdominował
dyskusję dotyczącą obecnej nowelizacji ustawy? Czy
problem z tym, że towarzystwa ubezpieczeniowe nie
potrafią lub nie chcą ocenić prawidłowo ryzyka działalności dużych touroperatorów, ma zdominować sprawy
całej branży turystycznej? Dlaczego za ryzyko, które
niesie organizowanie czarterów, mają płacić wszyscy
organizatorzy turystyki w Polsce?
Trzeba wykorzystać nasze wspólne doświadczenia i nie
zwiększać kosztów funkcjonowania podmiotów, a spowodować wzrost ich konkurencyjności – a do tego nie prowadzi wzrost obciążeń finansowych, jakim niewątpliwie
będą składki na Funduszu Zabezpieczeń Turystycznych.
Podsumowując swoje rozważania, sądzę, że są lepsze
miejsca na prowadzanie naszych branżowych dyskusji niż
sejmowe korytarze. Powinniśmy najpierw wypracować
wspólne stanowisko w kluczowych dla nas sprawach, a
potem dążyć do wprowadzenia go w życie z korzyścią dla
całego sektora turystycznego. Doskonałą do tego okazją
może być organizowane kolejny już raz Gremium Ekspertów Turystyki, które odbędzie się w Warszawie w listopadzie tego roku. Na tym największym spotkaniu świata nauki i praktyki związanego z turystyką w Polsce warto byłoby wypracować wspólne stanowisko całej branży poparte
argumentami naukowymi. Takie stanowisko mogłoby stanowić fundament przyszłej nowelizacji Ustawy o usługach
turystycznych.
Zbigniew Głąbiński
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Oferta | ESky kusi klientów wiosennà promocjà, nie wszyscy b´dà mogli jednak z niej skorzystaç

krótko

Karnet na siłowni´ w roli w´dki
Internetowe Centrum Podró˝y prowadzone przez eSky chce skusiç klientów nietypowà ofertà. Ka˝dy, kto do
koƒca kwietnia dokona rezerwacji hotelu, biletu lotniczego lub wykupi w internetowym biurze ubezpieczenie,
otrzyma karnet do klubu fitness.

P

oniewa˝ wiosna to okres, w którym zaczynamy myÊleç o wakacjach oraz chcemy poprawiç
kondycj´ fizycznà, dlatego jest to te˝
dobry moment na proponowanà
przez nas akcj´ – mówi Łukasz Habaj, wiceprezes Internetowego Centrum Podró˝y eSky.pl. – Wydaje

nam si´, ˝e nasi klienci b´dà to odbieraç w taki sam sposób i dzi´ki temu oferowany przez nas prezent b´dzie im si´ kojarzył z przyjemnoÊcià
– dodaje.
Wiosenna promocja trwa od poczàtku marca do koƒca kwietnia. Po
dokonaniu zapłaty klient eSky otrzymuje e-mail z gotowym do wydrukowania karnetem na okaziciela. Pozwala on dwóm osobom na nieograniczony wst´p do jednej z siłowni
World Class przez jeden tydzieƒ.
Prezent ma wartoÊç ok. 100 zł. JeÊli
chodzi o zyski eSky.pl, przedstawiciele firmy nie chcà podawaç szcze-

gółów. – Ka˝da promocja ma
na celu przyciàgni´cie zainteresowania klientów – mówi
Łuaksz Habaj. – Je˝eli chodzi
o akcj´ „eSky.pl rozdaje karnety na siłowni´ World
Class”, to musz´ przyznaç, ˝e
rozpocz´liÊmy jà w bardzo
dobrym momencie. Nasi
klienci właÊnie zaczynajà
planowanie wakacji i cieszà
si´, ˝e dostajà bonus do zakupionych przez siebie produktów – przekonuje.
Pomimo ˝e, jak zapewnia
biuro podró˝y, oferta skiero-

wana jest do wszystkich jego
klientów, faktycznie mogà z
niej skorzystaç tylko nieliczni. Powód jest prosty: siłownie sieci World Class znajdujà si´ tylko w Warszawie i
Katowicach. Zarzàd eSky.pl
zdaje si´ jednak nie dostrzegaç tego problemu. – Sà to
dwie najwi´ksze aglomeraLeszek Habaj:
cje i du˝a liczba mieszkaƒChcemy by
ców nie tylko tych miast, ale
prezent kojarzył
i pobliskich miejscowoÊci,
się naszym klien- mo˝e decydowaç si´ na skotom z przyjemno- rzystanie z naszej oferty –
ścią
kwituje Habaj. MKK

Touroperatorzy | Wykorzystaç odwrót recesji

Oferta | Nowy pomysł na promocj´ w Sigma Travel

TUI poszerza sieç sprzeda˝y

Parkuj i leç

Biuro TUI Poland planuje intensyfikacj´
swoich działaƒ sprzeda˝owych.

Touroperatorzy przeÊcigajà si´ w pomysłach, jak ułatwiç swoim klientom
mo˝liwoÊç wyjazdu na urlop. Wszystko
oczywiÊcie po to, aby zwi´kszyç atrakcyjnoÊç swojej oferty.

P

otrzeba podj´cia tej decyzji miała
êródło w takich zjawiskach rynkowych jak odbicie po spadku na rynku
usług turystycznych w roku 2009 i rosnàcy popyt na tego typu usługi w roku bie˝àcym. – W swoich działaniach
skupiamy si´ na du˝ych i Êrednich
miastach, w których sà lotniska, oraz
tych, które le˝à w ich pobli˝u lub sà
bardziej oddalone, ale majà relatywnie dobry dojazd – wyjaÊnia Marek
Jankowski, Êwie˝o zatrudniony dyrektor sprzeda˝y. – Zale˝y nam te˝

na wzbogaceniu zakresu narz´dzi
marketingowych bazujàcych na precyzyjnym rozpoznaniu potrzeb klientów, ich preferencji, sposobu dokonywania zakupów produktów turystycznych itp. – dodaje. Główne korzyÊci, jakich spodziewa si´ zarzàd
TUI Poland, to m.in. pozyskiwanie
klientów, którzy dotychczas nie mieli
okazji poznaç oferty i poszczególnych produktów TUI lub Scan Holiday. – Naszym celem jest wzrost dost´pnoÊci produktu dla klienta docelowego i – co za tym idzie – umacnianie pozycji obu naszych marek – dodaje Jankowski. JM

Z

astanawiasz si´, gdzie bezpiecznie i
niedrogo zostawiç samochód podczas Twojej nieobecnoÊci? – pytajà na
swojej stronie przedstawiciele Sigma
Travel i równoczeÊnie udost´pniajà
swoim klientom całodobowy parking
tu˝ pod swoim biurem. Oferujà te˝
transport na lotnisko oraz atrakcyjne
rabaty w przypadku dłu˝szego postoju. Klient, pozostawiwszy swój samo-

5

chód pod opiekà biura, mo˝e pozostaç spokojny, a dodatkowo nie martwiç si´ o drog´ na lotnisko i z powrotem.
– Parking cieszy si´ du˝ym zainteresowaniem wÊród naszych klientów.
Zwłaszcza tych, którzy podró˝ujà
słu˝bowo lub, podró˝ujàc, odwiedzajà
rodziny – mówi Rafał Chmielewski z
biura Sigma Travel.
Parking oferuje 800 miejsc postojowych oraz mo˝liwoÊç przechowywania
jachtów i łodzi oraz całodobowà
ochron´. Oddalony jest od warszawskiego Ok´cia o mniej wi´cej 10 minut jazdy. MAK

Główne problemy biur to podatki i
transport. Podczas walnego zgromadzenia członków łódzkiego oddziału
Polskiej Izby Turystyki przyjęto w głosowaniu sprawozdania rady oddziału i
komisji rewizyjnej za rok 2009 oraz z
wykonania budżetu za rok 2009, a także plan budżetu na rok 2010. Obecny
na zgromadzeniu wiceprezes PIT Paweł Niewiadomski przedstawił również aktualny stan prac nad zmianą
Ustawy o usługach turystycznych. –
Członkowie wypracowali wnioski, z
których najważniejsze to potrzeba organizacji szkolenia w zakresie transportu dla biur podróży i szkolenia z izbą
skarbową w zakresie opodatkowania
w turystyce. Istotne są też ponowienie
i intensyfikacja działań w pozyskiwaniu nowych jednostek dla PIT w regionie oraz organizacja Akademii Turystycznej Regionu Łódzkiego w celu poszerzenia wiedzy na jego temat – informuje Jan Różalski, dyrektor biura oddziału. JM

Zachodniopomorska Izba Turystyki zorganizowała walne zebranie sprawozdawcze. Dyskutowano na nim o budowie silnego regionalnego samorządu gospodarczego.
Wykazano też potrzebę dyscyplinowania członków oraz działań zmierzających do pozyskania kolejnych
(ostatnio ich grono poszerzyło się o
10 nowych podmiotów). – Mam wrażenie, że bez ZIT już o turystyce w
tym regionie nie można decydować –
mówi prezes Dorota Namirowska-Sznycer. JM
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Obrady | To, w jaki sposób przekazujesz informacj´, Êwiadczy o twojej firmie

Opinie

Najlepsze katalogi
zostały wybrane

Eksperci w ogniu
(twórczej) dyskusji

Choç dotarcie do informacji w internecie nie
stanowi obecnie ˝adnego problemu, katalog w
dalszym ciàgu pozostaje podstawowym narz´dziem pracy organizatora turystyki lub agenta.

Joanna Morawska

C

zy chciałbym pojechaç z tym biurem na
wakacje, widzàc taki katalog? – to pytanie
było punktem wyjÊcia do oceny nadesłanych na tegorocznà edycj´ konkursu Ró˝a Kolumba publikacji. Zostały one dokładnie przeÊwietlone pod kàtem informacyjnym, wizualnym i prawnym przez specjalistów z bran˝y turystycznej (w tym samorzàdu gospodarczego
turystyki, biura podró˝y i Êrodowiska pilockiego), dziennikarskiej i poligraficznej.

Katalogowy niezb´dnik
Papierowe wydawnictwa wcià˝ cieszà si´ du˝à popularnoÊcià wÊród klientów, co widaç
szczególnie na targach. Ale nie tylko. Wiele
biur podró˝y ma placówki w centrach handlowych, gdzie katalogowe rozdawnictwo kwitnie.
Od papierowego spisu ofert praktycznie
wszystko si´ zaczyna. Dlatego te˝ kluczowe znaczenie majà zarówno strona wizualna katalogu,
jak i informacyjna. Nale˝y te˝ pami´taç, ˝e katalog powinien byç profesjonalnym wydawnictwem.
Zdj´cia muszà byç dobrej jakoÊci, w ˝adnym wypadku nie mogà byç skanowane z gazet ani Êciàgane z internetu. Tym bardziej, ˝e ka˝dy jest w
stanie z łatwoÊcià rozpoznaç takie fotografie po
słabszej jakoÊci i widocznych pikselach.
Informacja musi byç prosta do odnalezienia,
klarowna, zrozumiała i dokładna. – Dotyczy to

Podczas obrad kapituły nie obyło si´ oczywiÊcie
bez wymiany opinii ekspertów.

K

równie˝ programu wycieczki, choç oczywiÊcie superdokładnie rozpisany, co do godziny plan zwiedzania mo˝e przysporzyç pilotowi problemów ze
zmieszczeniem si´ w czasie z realizacjà wszystkich
wymienionych punktów. Mo˝na z tego zrezygnowaç lub podaç tylko przykładowe atrakcje dnia –
mówi Piotr Zubrzycki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pilotów Wycieczek Zagranicznych.
Wa˝ne jest tak˝e, by touroperator zawarł w
swoim katalogi dawk´ praktycznej wiedzy. Istotna jest m.in temperatura, rodzaj pla˝y, czy – w
przypadku krajów egzotycznych – zaznaczenie
okresu, na który przypada pora deszczowa.

Bł´dy techniczne czy taktyczne?
Najcz´stsze „warsztatowe” braki w katalogach wskazywane przez kapituł´ to informacyjny i wizualny chaos, „blachy” tekstu, bardzo
drobny druk czy niepotrzebne umieszczanie artykułów na aplach, przez co stajà si´ one nieczytelne. Niektóre publikacje w opinii ekspertów w ogóle nie były katalogami, tylko właÊciwie PR-owskimi ulotkami. – Co mi z tego, ˝e na
jednej stronie jest dziesi´ç zdj´ç szcz´Êliwej rodziny, w sytuacji gdy nie ma tu w ogóle fotografii merytorycznych. Poza tym myÊl´, ˝e informacje o atrakcjach prezentowanych miejsc i regionów cz´sto sà brane z zagranicznych êródeł
i êle tłumaczone. Albo co gorsza, sà „radosnà
twórczoÊcià” biura. U˝ywajàc ogólników w stylu: „bogactwo zabytków”, „przenikanie si´ kultur” traktuje si´ klienta lekcewa˝àco – mówi
Alicja Dàbrowska, redaktor prowadzàca dodatku „Turystyka” w Gazecie Wyborczej.
Zdarzały si´ te˝ takie kiksy jak zdj´cie rafy koralowej umieszczone przy opisie oferty wypo-

czynku na Lazurowym Wybrze˝u. Niektórzy jako
minus wskazywali równie˝ brak cen w katalogu.
– To nie takie oczywiste. Podawanie cen te˝ nieraz mo˝e byç minusem. W zagranicznych katalogach si´ tego nie robi, bo kwoty sà płynne i informowanie o nich klienta jest zadaniem biura – komentuje Marek Kamieƒski, szef biura Mag-Mar.

Małe wielkie udogodnienia
Niektórzy touroperatorzy wykazali si´ szczególnà inwencjà, publikujàc w katalogu instrukcje,
jak rezerwowaç wakacje przez internet, co niektórym sprawia trudnoÊci. W sytuacji, kiedy co
roku sprzeda˝ w sieci wzrasta o 1,9 proc., jest to
du˝e ułatwienie dla odbiorcy i wa˝ny element.
Tak˝e strona wizualna cz´Êci katalogów spotkała
si´ z przychylnà ocenà kapituły. – Dodatkowym
plusem sà ciekawe opisy odwiedzanych miejsc,
zawierajàce wiele pogł´bionych informacji m.in.
na temat historii i kultury kraju, do którego si´
udajemy – stwierdza Alicja Dàbrowska. Takie „
dodatkowe”, niestandardowe elementy zdecydowanie podnosiły jakoÊç publikacji.

atalog biura podró˝y to nie ulotka. To powa˝na publikacja, która, aby spełniła jak
najlepiej swojà funkcj´, musi byç przykrojona
do potrzeb klienta. A ten, zdaniem grafika
Konrada Siudy, bioràc katalog do r´ki z reguły
ma ju˝ upatrzonà wymarzonà wycieczk´ i nie
oczekuje, ˝e za jego pomocà touroperator czy
agent przekona go do kupna. Szuka rzetelnej,
wyczerpujàcej informacji.
Katalog trafia te˝ cz´sto tak˝e w r´ce pilotów
wycieczek, dlatego dobrze opisany program wyjazdu to te˝ bardzo istotna sprawa. – W niektórych opisach pojawiały si´ pewne nieÊcisłoÊci –
mam tu na myÊli sformułowanie „Zwiedzanie
miasta z pilotem-przewodnikiem”. Nie ma czegoÊ takiego jak pilot-przewodnik. Pilot nie ma
uprawnieƒ do oprowadzania grup po miastach
i nie wsz´dzie mo˝e wejÊç – skwitował Piotr Zubrzycki.
Pewne kontrowersje wzbudziła kwestia oceniania katalogów pod wzgl´dem kryterium
zgodnoÊci z obowiàzujàcym prawem. Kilkoro
ekspertów stwierdziło, ˝e nie czujà si´ zbyt
kompetentni, by to zrobiç. Zdaniem Józefa
Ratajskiego warto rozwa˝yç, czy dopuÊciç do
konkursu katalog, w którym jest łamane prawo. – Wielu organizatorów turystyki ponosi
koszty organizwania biznesu w obcym kraju, a
w Polsce pobiera tylko mar˝´. W rzeczywistoÊci klient opłaca wszystko za granicà, a całe
opodatkowanie dochodowe i VAT jest przez
firm´ pomijane – powiedział wiceprezes PIT.
Z kolei prawnik Marcin Barycki po wnikliwym
przyjrzeniu si´ ocenianym treÊciom stwierdził,
˝e wi´kszoÊç z nich jest zgodna z przepisami
kodeksu cywilnego, choç gdyby je traktowaç
jako ofert´, pewne rzeczy mo˝na byłoby dopracowaç precyzyjniej. JM

WYRÓŻNIENIE W KATEGORII PREMIUM

Laureaci Ró˝y Kolumba 2010

Alicja
Kaźmierczak

kierownik
marketingu, Itaka

Udało nam się stworzyć wyjątkowy, stylowy katalog,
który jest połączeniem doświadczeń wydawniczych
(różnych tematycznie) Itaki i
Gali oraz znakomitą wizytówką zarówno dla magazynu, jak i dla naszej firmy. Katalog jest przejrzysty,
elegancki, ze starannie dobranymi zdjęciami, do których dodano lifestylowe motywy.

Artur Matiaszczyk

prezes, Trade&Travel
Company Konsorcjum Polskich Biur Podróży

Azja to ogromny obszar,
wspólnie określony słowem
„orientalność”. Wizyta w jednym z krajów Azji nie daje jej
pełnego obrazu, a wręcz pozostawia niedosyt. Chcieliśmy aby nasz katalog oddał charakter tego kontynentu, musieliśmy oprócz
materiałów merytorycznych zamieścić więc też jak
najlepsze zdjęcia.

I MIEJSCE

220 pkt

II MIEJSCE

211 pkt

III MIEJSCE

210,5 pkt

Sun & Fun – Turcja Lato 2010

Logos Tour – Podróże na 7 kontynentów

TUI – Słoneczne Strony Świata

Katalog Sun & Fun jest skierowany do odbiorcy masowego. Spośród wielu innych, podobnych wydawnictw wyróżniał się wysokim poziomem merytorycznym i graficznym, czytelnością i bogactwem praktycznych informacji.

Przygotowując katalog Podróże na 7 kontynentów z
LogosTour staraliśmy się uczynić go atrakcyjnym i
ciekawym dla naszych klientów. Dołożyliśmy
wszelkich starań, by był przejrzysty, czytelny i
zawierał rzetelne, wyczerpujące informacje.
Zilustrowany został zdjęciami z wycieczek, które
oddają charakter oferty LogosTour.

Staramy się, żeby nasze katalogi były źródłem rzetelnych informacji na temat destynacji i oferty hotelowej. Podajemy w nich zawsze pełną cenę bez dopłat a prezentowane przez nas hotele są dokładnie
sprawdzane i oznakowane według międzynarodowych kryteriów TUI, a nie kategorii lokalnych.

Agnieszka Antosiewicz, asystentka zarządu firmy
Sun & Fun

Teresa Górecka, prezes zarządu, LogosTour

Izabela Winczewska, Marketing Specialist TUI
Brand

WYRÓŻNIENIE CD
Wygoda Travel Włochy Zima 2009/2010
Krzysztof Wroński,

wiceprezes zarządu, Wygoda Travel

Tworząc katalogi od paru lat staramy się warstwę
tekstową podzielić na czytelne bloki i przekazać bardzo
konkretne informacje, ograniczając ozdobniki do
niezbędnego minimum. Dużą wagę przykładamy do
sposobu opisania regionów narciarskich – przekazując
coś więcej niż tylko sztywne fakty. Opisy tworzymy
na bazie praktyki pracowników naszej firmy.
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Kapituły | Papierowy noÊnik nadal budzi wi´ksze zaufanie

REDAKTOR

AGENT

PRZEDSTAWCIEL IZB

PRAWNIK

REDAKTOR

GRAFIK

PILOT

Marcin Barycki, Rzecznik
Patentowy, Chałas
i Wspólnicy Kancelaria
Prawna

Alicja Dąbrowska, redaktor prowadząca działu „Turystyka”, Gazeta Wyborcza

Marta Jurek, redaktor
prowadząca Wiadomości
Turystycznych

Marek Kamieński,
właściciel biura podróży
Mag-Mar, biegły sądowy
w zakresie turystyki

Józef Ratajski, wiceprezes
Polskiej Izby Turystyki

Konrad Siuda, grafik,
dyrektor artystyczny
Przeglądu Sportowego

Piotr Zubrzycki, prezes
Polskiego Stowarzyszenia
Pilotów Wycieczek Zagranicznych

Nie wszystkie biorące
udział w konkursie katalogi
mają podane ceny. W niektórych ceny są podane
częściowo w PLN, częściowo w USD.

Wiele katalogów było
standardowych,
drukowanych na cienkim,
śliskim papierze, często
niezbyt czytelną czcionką.

Dobry katalog musi łączyć
w sobie marketingową
chwytliwość z dużą dawką
wiedzy merytorycznej.

Katalog dla sprzedawcy jest
podstawowym narzędziem
pracy z klientem, i od niego
się ją zawsze zaczyna. W
tym roku widzę wyraźnie
ich wyższą jakość.

Tych bardzo dobrych
katalogów było ok. 10, słabych – ok. 15, reszta to
nieporozumienie

Obowiązującym sznytem
jest układ treści narzucony
przez niemieckie koncerny.
Pomijając zdjęcia ściągnięte z internetu i skany, generalnie nie jest źle.

Pewnym minusem nadesłanych na tegoroczny
konkurs katalogów było
to, że trudno było w nich
odnaleźć ważne i praktyczne informacje.

Najwyżej oceniam katalog
TUI za przejrzystość i dobrze podane ceny.

Z racji mojego zawodu
zwracam szczególną uwagę
na treść i pod tym względem bardzo wysoko oceniam katalog Logos Travel

Zwycięskie publikacje
znalazły zrównoważny
układ dla tych dwóch,
często trudnych do
pogodzenia wartości.

Najlepszym, moim zdaniem, katalogiem jest w
tym roku ten nadesłany
przez firmę Sun&Fun. Dobrze zrobiony i czytelny

Najwyżej oceniłem katalog
biura Sun&Fun ze względu
na przejrzystość

Najwyżej oceniłem katalog
Itaka&Gala, który przyciągnął moją uwagę klasyczną
elegancją oraz logiczną prezentacją treści

Wyjątek stanowił tu najwyżej oceniany przeze
mnie katalog Sun&Fun ze
względu na bardzo przejrzysty układ.

UCZESTNICY KONKURSU RÓŻA KOLUMBA 2010

Co
ocenialiśmy

7islands,
Lato 2010
Anna Maciejewska

Alpetour
Alpe! Wycieczki
szkolne 2009/2010
Krzysztof Kawka

Alpetour
Alpe! Zima 2010
Krzysztof Kawka

Adriatyk,
Chorwacja/Bułgaria/Czarnogóra/Słowenia/Hiszpania/Francja
Małgorzata Chylińska

Air Club,
Urszula
Adominiewska,
Agata Milanowska

Almatur,
Podróże 2010 Bliskie
i Dalekie
Wiesław Krawczyński

Atur,
Grecja, Hiszpania,
Bułgaria, Włochy
Piotr Socki

Ecco Travel,
ważne gdzie,
ważne z kim
Radosław Olek

Flugo Biuro
Podróżników,
Katalog Dalekich
Podróży
Rafał Sikorski

Frater Biuro Podróży,
Wycieczki,
wypoczynek, turystyka
biznesowa
Adam Zieliński

Glob Trans,
Alpy 2010

Grecos Holiday,
2010
Janusz Śmigielski

Nowa Itaka,
Itaka & Gala: Podróże
w stylu Gwiazd
zespół, Piotr Henicz

Biuro Turystyki Joanna,
Krym 2010 (Odessa,
Soczi, Truskawiec)
Joanna Lewicka-Leksińska

Lekier,
Lekier 2010
Leszek Marian
Kieruczenko

Logos Tour,
Podróże na 7 kontynentów z Logosturem.
Smak świata 2010
Teresa Górecka

Logos Travel,
Podróże z pasją
Marek Śliwka

Nautica,
Nautica
Dominika Aleksanderek

Oasis Tours,
Tunezja, Egipt, Turcja
2010
Kamila Zabrocka

OK! Tours,
Obozy, kolonie Lato
2010
Barbara Oleśków,
Adam Drąg

Orlando Travel,
Orlando Travel Lato
2010
Iwona Zając, Iwona
Mielniczuk

Oskar,
Lato 2010
Blanka Szpadzińska

Orient Travel,
Tajemnice Orientu
Tomasz Pampuch

Prestige Holidays
& Tours,
Najciekawsze miejsca
świata
Jacek Torbicz

Scan Holiday TUI
Poland, Posłuchaj
ekspertów od
rodzinnych wakacji,
Piotr Haładus

SelecTours,
Tunezja, Jordania,
Syria, Maroko, Ziemia
Święta, Cypr
Magdalena Kędzierska

Sky club,
Najlepsze wakacje
All Inclusive
Marta Orłowska,
Jacek Panek

Steja Travel,
2010 Kolonie, obozy
młodzieżowe, wczasy
Łukasz Kucierski

Sun & Fun
Turcja Lato 2010
Gemart i Marcin
Dydoń

Sun & Fun,
Egipt, Tunezja Lato
2010
Gemart i Marcin
Dydoń

Tęcza,
Podróże 2010
Janusz Handzlik

Terra Mare,
Katalog Terra Mare
2009/2010
Magdalena Glińska

Trade & Travel Company
Konsorcjum Polskich
Biur Podróży, Ameryka
Środkowa i Południowa,
Artur Matiaszczyk

Trade & Travel Company
Konsorcjum Polskich Biur
Podróży
Azja
Artur Matiaszczyk

Trade & Travel Company
Konsorcjum Polskich Biur
Podróży – Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku, Artur Matiaszczyk

Trade & Travel Company
Konsorcjum Polskich Biur
Podróży, Łódź i regiony
łódzkie, Artur Matiaszczyk

Tui,
Podróże dookoła
świata
Piotr Haładus

Tui, Słoneczne strony
świata Bułgaria/Turcja/Egipt/Tunezja/Maroko/Izrael. Piotr Haładus

Tui,
Słoneczne strony
świata
Piotr Haładus

Tui,
Piękne widoki na lato
Piotr Haładus

Wezyr Holidays,
Egipt 2010
Agata BulińskaSzmigielska

Wezyr Holidays,
Grecja 2010/Tunezja
2010, Agata Bulińska-Szmigielska

Wezyr Holidays,
Turcja 2010
Agata BulińskaSzmigielska

Wygoda Travel, Austria
Zima 2009/2010 Wygoda Travel Ski Team
Krzysztof Wroński

Wygoda Travel,
Włochy Zima 2009/2010
Wygoda Travel SKI Team
Krzysztof Wroński

Za nami druga
edycja konkursu Róża Kolumba na najlepszy
katalog biura
podróży. Nowością w tym roku było wprowadzenie opłaty
rejestracyjnej w
wysokości 99 zł
brutto. Każde
biuro podróży
posiadające
własny katalog
mogło zgłosić
go do konkursu.
W komplecie z
wersją papierową mogła występować także
wersja CD, która została poddana odrębnej
ocenie. Z nadesłanych katalogów kapituła
składająca się z
przedstawicieli
branży (agent,
prawnik, konsument, grafik,
manager marketingu, pilot)
wybrała 15 najlepszych. Laureat został wyłoniony na podstawie oceny
porównawczej.
Na konkurs nadesłano 45 katalogów.
Uroczyste
wręczenie
dyplomów Róża
Kolumba
odbędzie się
podczas
inauguracji
Targów LATO
w Warszawie.
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ITB 2010 | Polska nie wykorzystała komercyjnego potencjału targów

Biznesowo czy wizerunkowo?
Na berliƒskich targach jedna rzecz pozostaje niezmienna: polski pomysł na
promocj´. Nie wiadomo tylko, czy jest
to powód do dumy.

Liliana Olchowik

J

ak reklamowała si´ na ITB Polska? Tak jak zawsze. Te same billboardy z widoczkami, te same foldery i ulotki. Na wejÊciu do pawilonu
intymnie zamkni´ta pakamera POT,
na wyjÊciu po sufit zasłoni´ty matowym szkłem, tradycyjny ju˝, tzw. Klub
Polski. Tylko dla wystawców i ˝eby nikt
w talerz nie zaglàdał. Była i mała scena, której wi´kszoÊç visitors podà˝ajàcych od strony ICC lub targowej bramy nie zauwa˝ała – miała jà dokładnie
za plecami. Rozbrzmiewał z niej cicho
Chopin, w podwójnej aran˝acji: tradycyjnie i współczeÊnie. Co pewien czas
muzyce towarzyszył konkurs wiedzy o
Polsce. Pytano: Kto jest premierem?
Kto prezydentem? – a na ekranie szeroko uÊmiechni´te twarze naszych wybitnie przystojnych polityków, którzy z
pewnoÊcià przyciàgnà nie mniej fanów
ni˝ słynny hydraulik. - Jakby dr´two –
komentowali wystawcy. – Nie dzieje
si´ u nas nic, co mogłoby przechodnia
zatrzymaç.
Po pewnym czasie w nud´ wkradało
si´ zaniepokojenie. Gdzie podziały si´
polskie miasta?! Turystyka miejska,
kulturowa, city break to w przyjazdach
do Polski podstawa. Czy Brytyjczyka
przyciàgnie Mazowsze (co to jest?),
Zachodniopomorskie (jak to si´ wymawia!?), Mało- i Wielkopolska (ile tych
Polsk?). Na targach nie miały swoich
stoisk Warszawa, Kraków, Gdaƒsk,
Szczecin. Osobne stoiska miały natomiast ziemia raciborska i Zawiercie –
wiadomo, czołowe polskie destynacje.
Nie dał si´ na szcz´Êcie nie zauwa˝yç Poznaƒ, ju˝ po raz trzeci promujàcy weekend za pół ceny, tak˝e na konferencji prasowej dla niemieckich
dziennikarzy.

Słupsk i Ustka reklamowały si´ jako dwumiasto i to z wysokoÊci szczudeł akrobatów, wi´c łatwo je było dostrzec. W wi´kszoÊci jednak aglomeracje były za bardzo schowane w stoiskach regionów: Kraków jak Tarnów,
Szczecin jak Szczecinek (w koƒcu ten
sam region), mała Warszawa z pomnikiem Chopina w tle na du˝ym Mazowszu. – Nie dało si´ z POT dogadaç –
mówi Tadeusz Milik z Furnel Travel,
wiceprezes MROT. – ChcieliÊmy, ze
wzgl´du na Rok Chopinowski, zrobiç
przyciàgajàcà uwag´ aran˝acj´. WejÊcie jak do dworku Chopina na powi´kszone o scen´ stoisko, mocno zaakcentowana stolica. UsłyszeliÊmy, ˝e
zakłóci to „artystycznà” koncepcj´ pawilonu. Poza tym ka˝dy musi mieç po
równo i w tym samym stylu – mówił
nie bez rozczarowania.
– Warszawa si´ obraziła – twierdził
z kolei wiceprezes POT Bartłomiej
Walas. – Nie tylko na nas, ale i na
ITB. Przysłała małà reprezentacj´, argumentujàc, ˝e stołeczne biuro promocji nie jest zainteresowane rynkiem niemieckim.

Gdzie jest biznes?
Ju˝ na pierwszy rzut oka widaç było, ˝e Polska stawia wyłàcznie na wizerunek, raczej brzydzàc si´ handlem.
W całym pawilonie było mo˝e z 10
podmiotów gospodarczych. Wyodr´bnione standy miało kilka biur, jak
Furnel Travel czy Trip. Tadeusz Milik
nie ˝ałował, ˝e kupił stand, i nie pró˝nował: rozmowa za rozmowà, ciàgle w
biegu na kolejne spotkania. Z kolei
stoiska regionów prawie bez biznesu.
– A gdybym chciała przysłaç do was
par´ grup autokarowych, to co? – zadawałam sakramentalne pytanie. – To
damy pani folderek z kontaktami –
padała niezmienna odpowiedê.
Przynajmniej bogato wyposa˝one w
materiały promocyjne stoisko PTTK
cieszyło si´ niemałym zainteresowaniem Niemców, którzy zat´sknili za

wreszcie: wypromowanie, zostały przeznaczone fundusze unijne z RPO. Pod
jednym warunkiem: pieniàdze nie zostanà u˝yte do promocji podmiotów
gospodarczych. W praktyce oznaczało
to niemo˝noÊç wyło˝enia konkretnych
ofert komercyjnych.

Turek potrafi

surowym standardem schronisk turystycznych. Jak twierdzi Joanna Âledziƒska, sekretarz promocji ZG
PTTK: – Niemcy wyjàtkowo cz´sto pytajà o Bieszczady, które do niedawna
były raczej naszym krajowym hitem.
RozdaliÊmy sporo materiałów dotyczàcych właÊnie naszych tamtejszych
schronisk. Promujemy te˝ skutecznie
spływy Krutynià.
Za ladami najcz´Êciej stali urz´dnicy z urz´dów gmin, miast i starostw.
Reprezentanci ROT-ów, urz´dów
marszałkowskich, centrów informacji
turystycznej. Czasem tylko mo˝na było zobaczyç biznesmena we własnej
osobie i dowiedzieç si´ o ciekawych
produktach. Tak jak np. od właÊciciela
Restauracji Carskiej na starym dworcu w Białowie˝y Michała Drynkowskiego, który przerobił ju˝ wie˝´ ciÊnieƒ na carskie apartamenty, a
wkrótce ustawi na torach zabytkowy
pociàg z carskimi salonkami. – To
miejsce dla turystów indywidualnych,
nie grup konferencyjnych. Naszymi
klientami sà nie tylko Polacy szukajàcy na wypoczynek oryginalnego miej-

sca z klimatem, ale tak˝e turyÊci zagraniczni, zachodni – opowiadał.
Cierpliwie dopytywałam: czemu
biznes liczniej nie zjechał do Berlina?
– Nikt si´ do nas z takim zamiarem
nie zgłosił – brzmiała najcz´stsza odpowiedê (np. Urszuli Czachorowskiej,
inspektor ds. kultury fizycznej, turystyki i promocji Urz´du Gminy
Ustronie Morskie). A czemu nie było
ch´tnych? Z prostego powodu: regiony dostawały od POT stoiska „za darmo” – finansował je program unijny
(POIG, działanie 6.3). ROT-y wi´c
nie mogłyby, nawet gdyby chciały,
przyjàç za swojà lad´ biznesu. Musiałyby odsprzedaç cz´Êç powierzchni.
Marek Rippa, główny specjalista
Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i
Wspierania Przedsi´biorczoÊci na
Zamku Piastowskim w Raciborzu, miał
z unijnym wsparciem jeszcze wi´kszy
kłopot. Rekomendował projekt „Âlàski
Spichlerz”. Na wydobycie z zapomnienia zabytków znajdujàcych si´ w tym
wielokulturowych regionie poło˝onym
przy Bramie Morawskiej, oznakowanie
ich, włàczenie w powiatowy system it,

W tym roku krajem partnerskim
ITB była Turcja. Nie dała si´ globalnemu kryzysowi, zamykajàc ostatni rok
wzrostem przyjazdów o 4,3 mln goÊci
(+1,65 proc.). Wyglàda na to, ˝e okazała prezentacja na ITB tak˝e si´ Turkom opłaci. Wàskie lady, płytkie standy
o lekkiej konstrukcji, ˝adnych daszków,
pakamer czy zb´dnych dekoracji: biuro
koło biura, hotel koło hotelu i wsz´dzie
ktoÊ rozmawia. W tureckim pawilonie
najgłoÊniej rozbrzmiewał rosyjski (2,6
mln turystów z Federacji Rosyjskiej w
2009 r.) – biznesmeni zza naszej
wschodniej granicy zdawali si´ na pot´g´ podpisywaç z Turkami umowy, klepaç rezerwacje, pytaç o szczegóły.
Przyjemnie te˝ było u Turków przystanàç. Przestronnie, hostessy z
uÊmiechem nalewały kaw´, na estradzie przez cały czas coÊ si´ działo – jeÊli nie wyst´py taneczno-muzyczne, to
przesuwajàce si´ na ogromnym telebimie obrazy z tureckich wakacji. Wokół
troch´ mi´kkich kanap, jasny dywan.
Nawet Êpieszàcy do innego celu przechodnie osuwali si´ z kubkiem kawy w
dłoni na puf czy schodek, by choç troch´ odsapnàç.
Warto było patrzeç i si´ uczyç: w
przyszłym roku Polska wystàpi jako
kraj partnerski najwi´kszych targów
turystycznych Europy. Od ekipy POT
usłyszałam jednak lekcewa˝àcy komentarz: - Ot, turecki bazar... Na targach powinno si´ budowaç wizerunek.
Pozostaje jednak mieç nadziej´, ˝e
przyszły rok b´dzie dla Polski na ITB
mimo wszystko bardziej komercyjny,
a mniej wizerunkowy. Z korzyÊcià dla
kondycji całej polskiej turystyki.
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Rok przed
wielkim
sprawdzianem
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W halach o łącznej
powierzchni 160 000 m²
organizatorzy tegorocznych
targów w Berlinie gościli 11
127 wystawców ze 187
państw. Dla porównania w
2009 roku ich liczba
wyniosła 11 098. Imprezę
odwiedziło 179,351 osób, w
tym 110 853 z branży turystycznej. Zdecydowanie
zwiększyła się liczba wystawców z Azji. Za główny
cel uczestnictwa w targach
91,7 proc pytanych uznało
nawiązywanie nowych kontaktów z branżą turystyczną.
81,7 proc badanych odpowiadało, że najważniejsze
jest dla nich utrzymywanie
już istniejących kontaktów.
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Cyfry i wskaêniki

marzec oferta
CENY WYCIECZEK – MALTA, 7 DNI

1987zł

Marfa Bay, hotel Riviera Resort &
Spa****, 7 dni, data wylotu:
25.03, organizator: Trade&Travel
Company (PL), źródło: www.fly.pl

2451

Sliema, hotel Preluna Hotel &
Spa****, 7 dni, data wylotu:
28.03., organizator: Thomas Cook
Reisen XTOC (DE), źródło:
www.urlaubscenter24.com

2832zł

Ramla Bay, hotel Ramla Bay Resort****, 7 dni, data wylotu: 25.03,
organizator: 5vorFlug (DE), źródło:
www.urlaubscenter24.com

3087zł

St. Julians, hotel Bay Street****,
7 dni, data wylotu: 18.03, organizator: Crystal (GB), źródło:
www.directline-holidays.co.uk

3400

Mellieha Bay, hotel Solana****,
7 dni, data wylotu: 25.03,
organizator: FTI (DE), źródło:
www.urlaubscenter24.com

zł

zł

27.03 giełda
SPÓŁKI POLSKIE
Interferie (INF) kurs: 5.17 (18-03-2010 09:00:06),
zmiana: +0.01 (+0.19%) obroty: 982.30
Orbis Grupa Hotelowa (ORB) kurs: 40.20 (2010-03-18
13:10:43), zmiana: +1.40 (+3.61%), obroty: 391 800.00
Rainbow Tours (RBW) kurs: 7.00 (2010-03-18
11:40:55), zmiana: -0.18 (-2.51%), obroty: 14 002.80
Travelplanet (TVL) kurs: 20.00 (2010-03-18
13:22:35), zmiana: -0.50 (-2.44%), obroty: 112 713.62

SPÓŁKI ZAGRANICZNE
Accor (AC.PA) kurs: 40,97 EUR (18.03.2010 12:30),
zmiana: 0.16 (0.39%), obroty: 273,934
Kuoni (KUNN.SW) kurs: 412.50 CHF (18-03-2010
12:34), zmiana: 16.50 (4.17%), obroty: 11,775
Lufthansa (LHA.DE) kurs: 12,31 EUR (18-03-2010
12:38), zmiana: 0.21 (1.74%), obroty: 2,784,804
Ryanair (RYA.L) kurs: 3,54 EUR (18-03-2010 12:39),
zmiana: 0.1075 (3.13%), obroty: 1,208,651
Thomas Cook (TCG.L) kurs: 245.80 GBP (18.03.2010
12:30), zmiana: 0.90 (0.37%), obroty: 501,424
TUI (TUI1.DE) kurs: 8.44 EUR (4-03-2010 16:35)
zmiana: (18.03.2010 12:44), obroty: 717,527

27.03 pogoda
Acapulco, Meksyk 30º C

Kenia, Mombasa 32º C

Argentyna, Buenos Aires 25º C

Kuba, Varadero 27º C

Austria, Wiedeń 11º C

Litwa, Wilno 7º C

Brazylia, Rio de Janeiro 30º C

Maroko, Agadir 25º C

Chiny, Pekin 15º C

Malediwy, Male 31º C

Chiny, Szanghaj 13º C

Malta, Valletta 16º C

Chorwacja, Dubrownik 13º C

Peru, Cuzco 19º C

Dominikana, Punta Cana 29º C

Portugalia, Lizbona 17º C

Egipt, Hurghada 29º C

Republika Czeska, Praga 10º C

Ekwador, Quito 21º C

Rosja, Moskwa 3º C

Francja, Paryż 11º C

Słowacja, Bratysława 13º C

Grecja, Kos 19º C

Szwecja, Sztokholm 2º C

Grecja, Santorini 18º C

Tajlandia, Phuket 33º C

Hiszpania, Gran Canaria 21º C

Tunezja, Djerba Mellita 21º C

Hiszpania, Madryt 16º C

Turcja, Pamukkale 18º C

Indonezja, Bali 31º C

Węgry, Budapeszt 13º C

Izrael, Jerozolima 18º C

Wielka Brytania, Londyn 10º C

Jamajka, Port Royal 28º C

Włochy, Rzym 16º C

Japonia, Tokio 12º C

Włochy, Wenecja 12º C

Jordania, Amman 20º C

ZEA, Dubaj 32º C

przelotny deszcz
burze
s∏oƒce
chmury deszcz deszcz ze Êniegiem
Ênieg
umiarkowane zachmurzenie
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Tajlandia | Demonstracje na ulicach zmieniajà oblicze rajskiej destynacji?

Grecja

Antyrzàdowe wiece pod hotelem

Na kłopoty
– internet

Sytuacja polityczna w Tajlandii nadal
jest niestabilna. Tysiàce zwolenników
byłego premiera Thaksina Shinawatry
oskar˝onego o nadu˝ywanie władzy, korupcj´ i nepotyzm zebrało si´ w połowie
marca na ulicach Bangkoku. Czy turyÊci
mogà czuç si´ bezpiecznie?

W

Maria Kilijańska

O

becne antyrzàdowe manifestacje w
stolicy Tajlandii sà wynikiem ultimatum postawionego obecnemu szefowi
rzàdu Abhisitowi Vejjajivie przez zwolenników obalonego wczeÊniej premiera Shinawatry. Zmuszony jest on do
rozwiàzania parlamentu oraz ogłoszenia przedterminowych wyborów. Podczas telewizyjnego wystàpienia odrzucił
rzàdania. Na stronie polskiego MSZ
mo˝na przeczytaç oficjalny komunikat
ostrzegajàcy przed „masowymi demonstracjami antyrzàdowymi w Bangkoku
oraz jego okolicach” oraz „mo˝liwym,
gwałtownym rozwojem wydarzeƒ”.
Walka politycznych przeciwników
trwa ju˝ w Tajlandii od ubiegłego roku.
Doszło wtedy do licznych strajków i demonstracji m.in. na lotnisku w Bangkoku, co sparali˝owało kraj oraz przeszkodziło tysiàcom turystów w powrocie do domu. W czasie ulicznych zamieszek zabite zostały dwie osoby, a
ponad 120 zostało powa˝nie rannych.
W obawie przed powtórkà ubiegłorocznego scenariusza tajskie władze starajà si´ nie dopuÊciç do ponownego parali˝u i utrudnienia podró˝y turystom.
A organizatorzy wyjazdów zapewniajà,

WT SONDA

Tajlandia nie ustaje w poszukiwaniach nowych partnerów biznesowych

˝e sytuacja jest pod kontrolà. – To, co
dzieje si´ w polityce, nie wpływa w ˝aden sposób na turystyk´. O wszystkich
planowanych demonstracjach jesteÊmy
wczeÊniej informowani, co pozwala nam
na zmian´ kierunków wycieczek i omijanie zagro˝onych miejsc – tłumaczy Justyna Dziegiel, sales & marketing manager biura S.I. Tour. Wtóruje jej Justyna Jungiewicz-Gajewska, country manager linii Thai. – Skala protestów i demonstracji jest bardzo niewielka, przez
co niezauwa˝alna dla przyjezdnych.
Władze tajskie czuwajà nad bezpieczeƒstwem. W trakcie zeszłorocznego strajku od razu udost´pniły nam lotnisko
wojskowe, dzi´ki czemu loty mogły odbywaç si´ sprawnie – przekonuje.
Tajlandia nie ustaje te˝ w poszukiwaniu nowych partnerów biznesowych.
Zorganizowane w marcu roadshow w
Warszawie dało mo˝liwoÊç zapoznania
si´ z propozycjami tajskich przedstawicieli. – Nowe hotele,15 specjalnych
programów wycieczkowych, nowy ter-

minal na lotnisku w Bangkoku, wszystko to specjalnie dla turystów w 2010 r.
– zachwalał na spotkaniu Ali Marzonki, przedstawiciel tamtejszej narodowej
organizacji turystyki.
Taka strategia okazuje si´ przynosiç
sukcesy. Tajlandia jest jednym z nielicznych krajów, które w 2009 r. nie
odnotowały znaczàcego spadku liczby
turystów.
Według UNWTO World Tourism
Barometer wyniósł on tylko 3,4 proc. w
stosunku do roku 2008 r. Jest to niewielka liczba w porównaniu choçby z
29,2-procentowym spadkiem w Arabii
Saudyjskiej. JednoczeÊnie World Travel
& Tourism Council umieÊcił Tajlandi´
w czołówce paƒstw, które spodziewajà
si´ w latach 2011-2020 du˝ego wzrostu
liczby przyje˝d˝ajàcych turystów. Zaraz
po USA, Chinach oraz Hongkongu.
18 marca 2010, roadshow Amazing Thailand, Warszawa

zwiàzku z kryzysem finansów
publicznych tegoroczna grecka
kampania reklamowa b´dzie wyjàtkowo oszcz´dna. Wykorzystane zostanà
materiały u˝yte w poprzednich edycjach. Jej twórcy skupià si´ głównie na
internecie jako najbardziej efektywnym kanale przekazu. Angela Gerekou, grecka minister kultury i turystyki, zapowiada, ˝e kampania nie b´dzie kosztowała podatników ani centa. – Wizerunek naszego kraju za granicà bardzo si´ pogorszył w zwiàzku z
sytuacjà gospodarczà i musimy temu
przeciwdziałaç – zapewnia. Zapowiada te˝ uruchomienie nowego stale aktualizowanego portalu. RS

Statystyki

Kto wydał na
podró˝e najwi´cej

B

adania w tym kierunku przeprowadził portal Skyscanner (wyszukiwarka i porównywarka cen biletów
lotniczych). Pierwsze miejsce utrzymali Niemcy przy wydatkach na poziomie ponad 90 mld dol. Amerykanów, którzy zaj´li drugie miejsce na
liÊcie z kwotà 80 mld dol. Obywatele
Wielkiej Brytanii na podró˝e przeznaczyli 68 mld, a Francuzi 43 mld
dol. RS

Jarosław Kaczyƒski na ostatnim kongresie PiS stwierdził, ˝e w 2020 r. na pla˝ach Egiptu powinno byç
wi´cej Polaków ni˝ obecnie. ZapytaliÊmy, czy takie wypowiedzi sà w przypadku polityków na miejscu?

IE. Polityk raczej nie powinien si´ wypowiadaç w takich kwestiach. Komentarz
prezesa PiS Jarosława Kaczyƒskiego był w ogóle niezbyt szcz´Êliwy. W tym wypadku zrozumienie tej wypowiedzi zale˝y od kontekstu. Mo˝e
chodziło o to, ˝e w Niemczech jeêdzi si´
mercedesami, bo tam mieszkajà bogaci
ludzie, a w Polsce póki co króluje cinquecento. Natomiast za 20 lat tak˝e i Polacy jeêdziç b´dà mercedesami. Wypowiedê t´ odebrałem właÊnie w ten sposób – ˝e chodzi o podniesienie jakoÊci
˝ycia w Polsce. Równie dobrze prezes
Kaczyƒski mógł odnieÊç si´ do tego, co
jest, bàdê co bàdê, turystów polskich na
egipskich pla˝ach jest ju˝ całkiem sporo.
A dlaczego posłu˝ył si´ akurat przykładem Egiptu? MyÊl´, ˝e gdyby zrobiç takà sond´ wÊród społeczeƒstwa, to na pytanie: gdzie wyjechałbyÊ na wakacje,
gdybyÊ wygrał 20 tys. zł, najprawdopodobniej padłaby odpowiedê: Egipt, właÊnie. MyÊl´, ˝e w 80 proc. przypadków
właÊnie ten kraj jako pierwszy przyszedłby na myÊl. A na pytanie: co byÊ zrobił z
wygranà rz´du miliona złotych, zało˝´
si´, ˝e mielibyÊmy odpowiedê: wyjechałbym w podró˝ dookoła Êwiata.

N

IE. ˚aden polityk nie powinien promowaç jednego
kraju jako miejsca wypoczynku Polaków. Takie zachowania nie sà promocjà kraju, a mogà byç wr´cz jego antyreklamà.
Uwa˝am, ˝e nale˝y stworzyç takie warunki ekonomiczne w Polsce, aby ka˝dy mógł realizowaç swoje marzenia o
podró˝ach. Nie wiem, czy Egipt jest
ulubionym miejscem wypoczynku
członków Prawa i SprawiedliwoÊci,
ale zdecydowanie nale˝y do najtaƒszych miejsc wypoczynku na słoƒcu.
Byç mo˝e wybór kierunku wynika z
niewiedzy członków tej partii. Poza
tym w okresie kryzysu, który dotknàł
tak˝e turystyk´ w Polsce, promowanie innej destynacji ni˝ własny kraj
jest nie na miejscu. Wypowiedê ta była uprawianiem polityki, a nie prawdziwà troskà o obywateli.
Uwierz´, ˝e paƒstwo troszczy si´ o ich
wypoczynek wtedy, kiedy polscy emeryci, wzorem swoich zachodnich kolegów b´dà sp´dzali zimne miesiàce w
wybranym przez siebie paƒstwie, a
nie czekali z wyciàgni´tà r´kà na „dofinansowane” sanatorium z Narodowego Funduszu Zdrowia.

N

IE. Nie uwa˝am, ˝eby taka
wypowiedê polityka była
właÊciwa. Chocia˝ bardzo
si´ z niej ucieszyłam. Z
mojego punktu widzenia taka propozycja jest znakomita, choç widaç tu
kompletnà indolencj´. Prezes Kaczyƒski był niezorientowany na temat
tego, jak du˝o Polaków, nawet z tak
małych miast jak Kalisz, wyje˝d˝a do
Egiptu. Cz´sto uczestniczà oni w spływach kajakowych po Nilu, przy okazji
zwiedzania kraju faraonów organizujà
sobie wycieczki na przykład do Tunezji. W dzisiejszych czasach wyjazdy zagraniczne wrosły w naszà obyczajowoÊç. Tego typu wycieczki sà cz´sto
nawet bardziej przyst´pne ni˝ wakacje nad polskim Bałtykiem. Wyjazd
do Tunezji mo˝na ju˝ wykupiç za kwot´ 800 zł. Tak˝e zaproponowana przez
Jarosława Kaczyƒskiego destynacja
nie jest na pewno synonimem luksusu. Z całà stanowczoÊcià polityk nie
powinien wybieraç za ludzi, gdzie majà wyje˝d˝aç na wakacje, mimo i˝ ta
akurat wypowiedê była w interesie
biur podró˝y. Âmiem twierdziç
jednak, ˝e miała ona charakter
wyłàcznie propagandowy.

AK. Wyboru destynacji przez
byłego premiera nie odebrałem ani jako reklamy, ani antyreklamy. Wydaje mi si´, ˝e był
to po prostu skrót myÊlowy. Istniejà pewne wyraziste wypowiedzi, które nie pozostajà bez echa. I to była właÊnie jedna
z tych wypowiedzi.
Ale oczywiÊcie wyjazdy naszych obywateli powinny byç ich suwerennà decyzjà. Byłbym przeciwny narzucaniu
wyboru kierunku – ale z kolei: czy to
było narzucanie? Polacy powinni oczywiÊcie jeêdziç, gdzie tylko im si´ podoba. Politycy z kolei chcà pokazaç, ˝e
miarà pewnego dobrobytu jest wyjazd
zagraniczny i ˝e kiedy dojdà do władzy, b´dà realizowaç potrzeby wy˝szego rz´du. Przypuszczam, ˝e stàd ta wypowiedê. JeÊli chodzi o wybór destynacji, nie wiem, co prezes Kaczyƒski miał
na myÊli i czym si´ kierował. Jakie zadziałały motywy oraz dlaczego nie
wskazał innych miejsc. Chocia˝ faktem jest, ˝e Egipt to najbardziej oblegany przez Polaków kierunek. JesteÊmy na szóstym miejscu jako grupa narodowa, która najcz´Êciej i najliczniej
odwiedza Egipt. W tamtym roku do
tego kraju wyjechało 600 tys. Polaków.

N

T

Krzysztof Mrowiec, prezes Beskidzkiej
Izby Turystycznej, Bielsko-Biała

Dariusz Pał´cki, prezes Polish Travel
Quo Vadis, Warszawa

Eliza Smoliƒska, właścicielka biura podróży Aleksander, Kalisz

Jan Korsak, prezes Polskiej Izby
Turystyki
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Turystyka
młodzie˝owa

RAPORT
Wyjazdu si´ nie robi,
wyjazdem si´ ˝yje

Najlepsi nie bojà si´
ocen!

Wakacje dla młodych muszą być unikatowe – mó- Tylko u nas ranking biur podróży sprzedająwi Albertina Cabal, dyrektor MTV Travel. strona 13 cych turystykę młodzieżową.
strona 12

DziÊ ju˝ nie wystarczy
jeden uÊmiech
Dla młodego klienta bardzo istotna jest
wysoka jakość.
strona 13

Ranking WT| Przedstawiamy list´ najwi´kszych organizatorów wyjazdów dla dzieci i młodzie˝y

Almatur, BUT i Atas na czele
W Polsce istnieje wiele biur zajmujàcych si´ turystykà młodzie˝owà, brakuje jednak kilku znaczàcych liderów o
zasi´gu ogólnopolskim. Co wi´cej, sam
rynek jest doÊç rozdrobniony.

N

ajwi´kszy wpływ na ten stan rzeczy
ma na pewno fakt, ˝e nie jest to łatwy biznes. Zale˝y to, po pierwsze,
od jego Êcisłej zale˝noÊci od szkolnego
kalendarza. Co oczywiste, goràcy okres
obejmuje w tym segmencie dwa i pół
miesiàca (ferie i wakacje), pozostała
czeÊç roku daje szans´ jedynie na organizacj´ zielonych szkoół. Dlatego cz´sto
biura turystyki młodzie˝owej rozszerzajà

swoje propozycje o wczasy czy wyjazdy
pielgrzymkowe lub autokarowe.
Po drugie, taka działalnoÊç wià˝e
si´ z du˝à odpowiedzialnoÊcià, którà
nie ka˝dy chce na siebie braç. Organizatorzy za ka˝de dziecko do 18. roku
˝ycia odpowiadajà prawnie.
SpoÊród biur o zasi´gu ogólnopolskim
i licznych lokalnych reprezentantów wyłoniliÊmy tych, którzy majà znaczàcà pozycj´ na rynku. Ranking stworzony został
z uwzgl´dnieniem ofert firm, iloÊci wysłanych klientów oraz obrotów osiàgni´tych
w roku 2009. Układajàc list´ najlepszych
pod uwag´ braliÊmy obroty uzyskiwane
ze sprzeda˝y oferty młodzie˝owej. MAK

TOP 7 – NAJWIĘKSI ORGANIZATORZY WYJAZDÓW DLA MŁODZIEŻY
Nazwa

Miasto

Obroty w 2009

Turystyka młodzieżowa

1. ALMATUR POLSKA

Warszawa

95 000 000 zł

60%

2. BUT

Warszawa

13 265 581,50 zł

100%

Józefów

13 649 681 zł

5%+85% wyjazdy edukacyjne

Toruń

12 000 000 zł

98%

5. KOMPAS

Gdańsk

10 012 000 zł

100%

6. SZARPIE TRAVEL

Olsztyn

10 000 000 zł

94%

7. PRIMA TOUR

Kielce

8 800 000 zł

80%

3. ATAS
4. OK TOURS

Analiza | Najbli˝sza dwudziestolatka to spadek liczby ludnoÊci w wieku edukacyjnym

Ni˝ demograficzny
przyniesie deszcz zmian
B´dzie mniej młodzie˝y, ale wi´cej pracy. Tak w skrócie mo˝na podsumowaç
zmiany, które młodzie˝owym biurom
podró˝y przyniesie nadchodzàcy ni˝ demograficzny. Mali klienci, choç mniej
liczni, stanà si´ bardziej wymagajàcy.

Magdalena Kowalska

W

2004 r. w naszym kraju było a˝
o 500 tys. obywateli mniej ni˝ w
2008 r. Szacuje si´, ˝e jeÊli negatywne tendencje si´ utrzymajà, to za
25 lat zamiast prawie 40 b´dzie nas 36
mln. Do poczàtku lat 80. wskaênik urodzeƒ w naszym kraju kształtował si´ na
poziomie 700 tys. rocznie, aby po 2000
r. zmaleç do ok. 350. Na przestrzeni 20
lat liczba urodzeƒ zmniejszyła si´ o połow´. To o połow´ mniej potencjalnych
odbiorców oferty turystycznej. Jak wynika z prognoz, młodzie˝y nadal b´dzie
ubywaç. Jak z problemem poradzà sobie organizatorzy wyjazdów?

Wskaêniki lecà w dół
Zajmuj´ si´ tym biznesem ju˝ kilkanaÊcie lat i naprawd´ ci´˝ko jest mi
przewidzieç, jaki b´dzie nast´pny rok,
a co dopiero mówiç o tak odległej przyszłoÊci – komentuje Adam Dràg,
współwłaÊciciel biura OK Tours. – W
zeszłym roku wszyscy ogłaszali kryzys,
my byliÊmy na plusie. Kursy euro za to
rzeczywiÊcie dały nam w koÊç. Ale jak
patrz´ wstecz na to, jak nam szło w biz-

nesie, to ci´˝ko byłoby mi na podstawie
doÊwiadczeƒ mojej firmy zaobserwowaç wpływ ni˝u czy wy˝u demograficznego. Nie sàdz´ te˝, aby w przyszłoÊci
wskaêniki demograficzne były dla naszej działalnoÊci kluczowe – podsumowuje. Jak przekonujà badacze, właÊciciele biur organizujàcych wyjazdy dla
dzieci i młodzie˝y jeszcze mogà spaç
spokojnie. Dopiero za kilkanaÊcie lat
zacznà mieç realne powody do obaw. –
W najbli˝szym czasie nie zaobserwujemy du˝ych zmian. Drastyczny spadek w
grupie osób mi´dzy 16. a 18. rokiem ˝ycia nastàpi dopiero gdzieÊ ok. 2020 r. –
podsumowuje, zaglàdajàc do prognoz,
Władysław Wiesław Łagodziƒski, socjolog statystyk i rzecznik prezesa
GUS. – Najstarsza grupa, tzw. edukacyjna, czyli osoby mieszczàce si´ w
przedziale od 19 do 24 lat, b´dzie najmniej liczna ok. 2025 r. Najwi´ksze
spadki zaobserwujemy wÊród 13-, 15latków w 2015 r. Wtedy dzieci w tym
wieku b´dzie a˝ o połow´ mniej ni˝ w
2007 r. To ju˝ spore ró˝nice. GdybyÊmy
chcieli uÊredniç wyniki dla wszystkich
grup edukacyjnych, to zapaÊç demograficzna b´dzie si´ ciàgnàç właÊciwie
od 2015 do 2025 r. – zapowiada.

Mocna oferta kluczem do sukcesu
Jak prognozujà eksperci, ni˝ demograficzny na pewno b´dzie miał
wpływ na ofert´ masowà. Nikt ju˝ nie
b´dzie rezerwował wyjazdów dla mło-

dzie˝y z wyprzedzeniem i szukał jak
najlepszej propozycji. Teraz piłeczka
znajdzie si´ po stronie klienta, to on
b´dzie przebierał w ofertach jak w
ul´gałkach. Rolà organizatorów wyjazdów b´dzie sprostanie rosnàcym
oczekiwaniom grupy coraz bardziej
Êwiadomych konsumentów, jakà stanie si´ młodzie˝. – Młodzi ludzie b´dà
coraz lepiej wyedukowani i sprawni fizycznie – mówi Władysław Wiesław
Łagodziƒski. – Turystyka młodzie˝y
zacznie troch´ przypominaç programowanie na sukces, wakacje coraz
mniej b´dà oznaczały wypoczynek, a
coraz bardziej przygotowanie do dorosłego ˝ycia. Chodzi mi o to, ˝e rodzice b´dà chcieli dla swoich dzieci
takich form sp´dzania wolnego czasu,
które popychajà je do przodu, o˝ywiajà – dodaje. Du˝à szans´ na rozwój na
pewno b´dà mieç wyjazdy tematyczne, starsza młodzie˝ zdaniem Łagodziƒskiego ch´tniej b´dzie korzystała
z wyjazdów kombinowanych, pozornie tylko spontanicznych. – Prosz´ sobie wyobraziç powiedzmy grup´ dwudziestolatków, którzy ruszajà w nieznane wypo˝yczonym samochodem,
po drodze dowiadujà si´ od dedykowanej im organizatorki, jakie atrakcje
czekajà ich na miejscu. Tak b´dà wyglàdały wakacje przyszłoÊci – opowiada.
>> WI¢CEJ CZYTAJ
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Dossier | Ranking biur podró˝y sprzedajàcych wyjazdy dla dzieci i młodzie˝y

Najlepsi nie bojà si´ ocen!
ALMATUR
 dane potwierdzone

Pełna nazwa firmy: Biuro Podróży i Turystyki
Almatur S.A.
Właściciel lub struktura własności: Mirosław
Sikorski
Zarząd: Mirosław Sikorski – Prezes, Wiesław
Krawczyński – V-ce Prezes, Sławek Czarnecki –
V-ce Prezes
Adres: ul. Kopernika 15, 00-359 Warszawa
Strona WWW: www.almatur.pl
Rok powstania: 1956
Kapitał zakładowy: 1 mln zł
Przynależność do samorządu zawodowego: –
Liczba oddziałów własnych: 20
Podstawowe produkty w ofercie:
Obozy i Kolonie specjalistyczne: taniec, salsa, hip-hop. Akademia tańca wdzięku i urody, video
Dance, aerobik, gitarowy, cheerleading, fotograficzny, dziennikarski, angielski, niemiecki, hiszpański, plastyczny, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, tenis, fitness, jazda konna,
pływanie, militarne, survivalowe, windserfingowe, żeglarstwo, paintball, ASG, sztuki walki, copoeira, kurs nurkowania, wędkarstwo, fashion
style, aktorskie, artystyczne, rycerskie, rowerowe, narty wodne, ekologiczne, kartingowo-motoryzacyjne, modeling, sztrzeleckie, odchudzająco –
kondycyjne, traperskie, detektywistyczne, strażackie, komputerowe; kursy językowe w kraju i
zagranicą 20 miejscowości w Polsce oraz Wielka
Brytania, Francja, Hiszpania, Malta, Włochy,
Niemcy, Austria, Rosja
Odbiorcy: Dzieci: 20%, Młodzież: 75%, Studenci: 5%
Katalog: Zima 2009/2010, Zima Ferie 2010 –
obozy młodzieżowe, Sylwester 2009/2010, Lato
przebojowe Wakacje 2010 – obozy młodzieżowe. Podróże Bliskie i Dalekie 2010 – wypoczynek i zwiedzanie
Nagrody: –
Struktura kierunkowa: Kraj: 60%, Świat: 40%
Jaki procent Państwa działalności stanowi turystyka młodzieżowa?: 60%
Liczba wysłanych klientów w 2009: 70 000
Nowości w ofercie 2010: Kolonie i obozy:
Kolonie w świecie dinozaurów, Obóz dziennikarsko-literacki, zostań królem popu, Fashion Style,
Obóz modelarski, RPG i gry strategiczne, narty
wodne, obozy detektywistyczne, traperskie,
strażackie
Obroty w 2009: 95 000 000 zł
Jaki procent wyników stanowią wyniki turystyki młodzieżowej?: 60%

BUT
 dane potwierdzone

Pełna nazwa firmy: Biuro Usług Turystyczne
BUT
Właściciel lub struktura własności: Krzysztof
Maziński
Zarząd: Krzysztof Maziński
Adres: ul. Corazziego 4, 00-087 Warszawa
Strona WWW: www.but.waw.pl www.KochamWakacje.pl
Rok powstania: 1996
Kapitał zakładowy: –
Przynależność do samorządu zawodowego:
WIT, PITM
Liczba oddziałów własnych: 1
Podstawowe produkty w ofercie: Kolonie,
obozy, zimowiska, wycieczki szkolne, zielone
szkoły, wyjazdy studenckie
Odbiorcy: Dzieci: 30%, Młodzież: 68%, Studenci: 2%
Katalog: 3 razy w roku
Nagrody:
Struktura kierunkowa: Kraj: 35%, Świat: 65%
Jaki procent Państwa działalności stanowi turystyka młodzieżowa?: 100%
Liczba wysłanych klientów w 2009: 10 500
Nowości w ofercie 2010: wyjazdy pomaturalne, kolonie fabularne dla dzieci, obozy skatowe,
taternickie, Dj’owe, z jogą, obozy samolotowe
Obroty w 2009: 13 265 581,50 zł
Jaki procent wyników stanowią wyniki turystyki młodzieżowej?: 100%

ATAS
 dane potwierdzone

Pełna nazwa firmy: ATAS Sp. z o.o.
Właściciel lub struktura własności: Andrzej
Sławiński
Zarząd: Andrzej Sławiński

Adres: ul. Luksusowa 19, 05-410 Józefów
Strona WWW: www.atas.pl
Rok powstania: 1989
Kapitał zakładowy: 100 000 zł
Przynależność do samorządu zawodowego: WIT
Liczba oddziałów własnych: –
Podstawowe produkty w ofercie: wyjazdy językowe, kolonie obozy młodzieżowe. Warsztaty
językowe i wycieczki szkolne.
Odbiorcy: Dzieci: 5%, Młodzież: 85%, Studenci: 5%
Katalog: „Wakacje 2010”, „Katalog Kursów Językowych za granicą 2010”, „Katalog Warsztatów językowych i Wycieczek Szkolnych”
Nagrody:
Struktura kierunkowa: Kraj: 5%, Świat: 95%
Jaki procent Państwa działalności stanowi
turystyka młodzieżowa?: 5%
Liczba wysłanych klientów w 2009: 8 200
Nowości w ofercie 2010: Obóz Turystyczny z
warsztatami tanecznymi w Paryżu; Obóz Turystyczny z warsztatami tanecznymi w Londynie;
Obóz wypoczynkowy w Rimini; Obóz wypoczynkowy w Anavissos k. Aten
Obroty w 2009: 13 649 681 zł
Jaki procent wyników stanowią wyniki turystyki młodzieżowej?: 5% + 85% wyjazdy
edukacyjne

OK TOURS
 dane potwierdzone

Pełna nazwa firmy: OK TOURS S.C.
Właściciel lub struktura własności: Barbara
Oleśków 50%, Adam Drąg 50%
Zarząd: nie dotyczy
Adres: ul. Podmurna 40, 87-100 Toruń
Strona WWW: www.ok-tours.pl
Rok powstania: 1999
Kapitał zakładowy: cały majątek firmy i prywatny właścicieli
Przynależność do samorządu zawodowego: PITM
Liczba oddziałów własnych: 1 biuro w Toruniu
Podstawowe produkty w ofercie: obozy i kolonie (w Polsce 13 różnych profili, zagranica: rekreacja i wypoczynek)
Odbiorcy: Dzieci: 10%, Młodzież: 80%, Studenci: 10%
Katalog: 28 stron,kolorowy, nakład 70 tyś
Nagrody: Międzynarodowe Targi Gdańskie –
Grand Prix Mercurius Gedanesis w 2002 i 2003r.
Struktura kierunkowa: Kraj: 25%, Świat: 75%
Jaki procent Państwa działalności stanowi
turystyka młodzieżowa?: 98%
Liczba wysłanych klientów w 2009: 9 000
Nowości w ofercie 2010: hip hop young akademia, hip hop kids akademia, mały sportowiec
Zagranica: Majorka samolotem
Obroty w 2009: 12 000 000 zł
Jaki procent wyników stanowią wyniki turystyki młodzieżowej?: 98%

KOMPAS
 dane potwierdzone

Pełna nazwa firmy: Biuro Turystyki Aktywnej
KOMPAS Sp. z o.o.
Właściciel lub struktura własności: Maciej
Sokołowski
Zarząd: –
Adres: Asesora 72, 80-119 Gdańsk
Strona WWW: www.kompas.pl
Rok powstania: 1998
Kapitał zakładowy: 62 000 zł
Przynależność do samorządu zawodowego: –
Liczba oddziałów własnych: 1
Podstawowe produkty w ofercie: Obozy w
Polsce dla Dzieci i Młodzieży, wycieczki szkolne,
imprezy integracyjne
Odbiorcy: Dzieci: 50%, Młodzież: 50%, Studenci: 0%
Katalog: –
Nagrody: –
Struktura kierunkowa: Kraj: 100%, Świat: 0%
Jaki procent Państwa działalności stanowi
turystyka młodzieżowa?: 100%
Liczba wysłanych klientów w 2009: 19 872
Nowości w ofercie 2010: Obozy nad Morzem,
nowe tematyki Interkamp, Obozów Żeglarski i
Klub Urwisa
Obroty w 2009: 10 012 000 zł.
Jaki procent wyników stanowią wyniki turystyki młodzieżowej?: 100%

SZARPIE TRAVEL
 dane potwierdzone

Pełna nazwa firmy: Biuro podróży „Szarpie Travel” S.C.

Właściciel lub struktura własności: dwóch
właścicieli udziałowców po 50%
Zarząd: Wojciech Śmieszek, Agnieszka Kindel –
współwłaściciele
Adres: ul. Mickiewicza 17/2, 10-508 Olsztyn
Strona WWW: www.kolonieiobozy.pl,
www.szarpie.pl
Rok powstania: 1996
Kapitał zakładowy:
Przynależność do samorządu zawodowego: PIT
Liczba oddziałów własnych: 1
Podstawowe produkty w ofercie: kolonie i
obozy oraz zielone szkoły – dla dzieci i młodzieży
Odbiorcy: Dzieci: 60%, Młodzież: 40%, Studenci: 0%
Katalog: Lato 2010 – kolonie i obozy
Nagrody: –
Struktura kierunkowa: Kraj: 80%, Świat: 20%
Jaki procent Państwa działalności stanowi
turystyka młodzieżowa?: 90%
Liczba wysłanych klientów w 2009: 14 000
Nowości w ofercie 2010: kolonie lotnicze w
Turcji, obozy zdrowotne w Połczynie Zdroju
Obroty w 2009: 10 000 000 zł
Jaki procent wyników stanowią wyniki turystyki młodzieżowej?: 94%

PRIMA TOUR
 dane potwierdzone

Pełna nazwa firmy: Biuro Podróży Prima Tour S.C.
Właściciel lub struktura własności: współwłaściciel: Bożena Szymczyk, Justyna BanikaJabłońska
Zarząd: –
Adres: ul. Staszica 1/205, 25-000 Kielce
Strona WWW: www.primatour.pl
Rok powstania: 2006
Kapitał zakładowy: –
Przynależność do samorządu zawodowego: –
Liczba oddziałów własnych: –
Podstawowe produkty w ofercie: kolonie,
obozy i wycieczki, białe/zielone szkoły, wczasy,
obozy taneczne
Odbiorcy: Dzieci: 40%, Młodzież: 60%, Studenci: 10%
Katalog: na sezon letni 2010 i wycieczki w Górach Świętokrzyskich
Nagrody: pisemne podziękowania zakładów pracy
Struktura kierunkowa: Kraj: 40%, Świat: 60%
Jaki procent Państwa działalności stanowi
turystyka młodzieżowa?: 80%
Liczba wysłanych klientów w 2009: 5 500
Nowości w ofercie 2010: obóz/wczasy z Jogą
Obroty w 2009: ok. 8 800 000 zł.
Jaki procent wyników stanowią wyniki turystyki młodzieżowej?: 80%

HARCTOUR
 dane potwierdzone

Pełna nazwa firmy: HARCTOUR Sp. z o.o.
Właściciel lub struktura własności: Zbigniew
Milczarek
Zarząd: Zbigniew Milczarek – Prezes Zarządu
Damian Gienerowicz – Członek Zarządu
Adres: ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź
Strona WWW: www.harctour.pl
Rok powstania: 1992
Kapitał zakładowy: 94 000 zł
Przynależność do samorządu zawodowego: PIT
Liczba oddziałów własnych: 1
Podstawowe produkty w ofercie: kolonie i obozy
młodzierzowe w kraju i za granicą, wycieczki szkolne, zielone szkoły, obozy narciarsko-snowboardowe
Odbiorcy: Dzieci: 40% Młodzież: 50% Studenci: 5%
Katalog: na sezon letni i zimowy
Nagrody: –
Struktura kierunkowa: Kraj: 75%, Świat: 25%
Jaki procent Państwa działalności stanowi
turystyka młodzieżowa?: 85%
Liczba wysłanych klientów w 2009: 5 450
Nowości w ofercie 2010: Turcja, Grecja, Malta
w kraju: Rzeczka – Góry Sowie
Obroty w 2009: 6 100 000 zł
Jaki procent wyników stanowią wyniki turystyki młodzieżowej?: 85%

ARION
 dane potwierdzone

Pełna nazwa firmy: Agencja Turystyczna
ARION D.K. Radwan Spółka Jawna
Właściciel lub struktura własności: Dorota i
Krzysztof Radwan
Zarząd: j.w.

Adres: ul. Karmelicka 32, 31-128 Kraków
Strona WWW: www.arion.pl
Rok powstania: 1992
Kapitał zakładowy:
Przynależność do samorządu zawodowego:
KIT, MOT, PIT
Liczba oddziałów własnych: –
Podstawowe produkty w ofercie: obozy rekreacyjne, obozy objazdowe
Odbiorcy: Dzieci: 30%, Młodzież: 60%, Studenci: 10%
Katalog: Lato 2010
Nagrody: Wyróżnienie Odys, Dyplom Marszałka
Województwa Małopolskiego
Struktura kierunkowa: Kraj: 25%, Świat: 75%
Jaki procent Państwa działalności stanowi
turystyka młodzieżowa?: 60%
Liczba wysłanych klientów w 2009: 10 900
Nowości w ofercie 2010: obozy objazdowe
Austria – Włochy – Niemcy
Obroty w 2009: 8 025 000 zł
Jaki procent wyników stanowią wyniki turystyki młodzieżowej?: 55%

KOLIBER
 dane potwierdzone

Pełna nazwa firmy: Centrum Podróży KOLIBER
– Tomasz Jurkowski
Właściciel lub struktura własności:
Zarząd: Tomasz Jurkowski
Adres: ul. Chopina 7/26, 20-026 Lublin
Strona WWW: www.e-koliber.pl
Rok powstania: 2007 (od 2007 pod nazwą Koliber)
Kapitał zakładowy: –
Przynależność do samorządu zawodowego:
RIT, LROT
Liczba oddziałów własnych: –
Podstawowe produkty w ofercie: wypoczynek
dla dzieci i młodzieży, wycieczki szkolne, kolonie i
obozy, zielone szkoły. Wycieczki i wczasy dla grup
zorganizowanych, zarówno autokar jak i samolot.
Odbiorcy: Dzieci: 15%, Młodzież: 60%, Studenci: 0% Dorośli: 20%
Katalog: tak
Nagrody:
Struktura kierunkowa: Kraj: 15 %, Świat: 85 %
Jaki procent Państwa działalności stanowi
turystyka młodzieżowa?: 75%
Liczba wysłanych klientów w 2009: ok. 3300
Nowości w ofercie 2010: wyjazdy młodzieżowe: Wyjazd Niemcy Włochy Francja „Bawaria
+ San Remo” oraz flagowa oferta Hiszpania +
Paryż, Rzym +Gracja
Obroty w 2009: ok. 4 400 000 zł
Jaki procent wyników stanowią wyniki turystyki młodzieżowej?: 75%

STEJA TRAVEL
Pełna nazwa firmy: Steja Travel
Właściciel lub struktura własności: Łukasz
Kucierski
Zarząd: Łukasz Kucierski
Adres: ul. Wielkopolska 77, 44-335 Jastrzębie
Zdrój
Strona WWW: www.steja.pl,
www.wakacyjnydom.pl, www.podbarania.pl,
www.travelandia.pl
Rok powstania: 1990 w 2003 przejęcie przez
Łukasza Kucierskiego
Kapitał zakładowy:
Przynależność do samorządu zawodowego: PITM
Liczba oddziałów własnych: 2
Podstawowe produkty w ofercie: kolonie,
obozy młodzieżowe, wycieczki, wczasy
Odbiorcy: Dzieci: 30%, Młodzież: 60%, Studenci: 10%
Katalog: 1
Nagrody: 555 nagród w konkursie „Foto 555”
na 20 lecie istnienia marki
Struktura kierunkowa: Kraj: 35%, Świat: 65%
Jaki procent Państwa działalności stanowi
turystyka młodzieżowa?: 70%
Liczba wysłanych klientów w 2009: 2 400
Nowości w ofercie 2010: obozy młodzieżowe
Majorka, Egipt
Obroty w 2009: 3 746 000 zł
Jaki procent wyników stanowią wyniki turystyki młodzieżowej?: 80%

POSZUKIWACZE
PRZYGÓD
 dane potwierdzone

Pełna nazwa firmy: Klub Poszukiwaczy Przygód
Maciej Pająk

Właściciel lub struktura własności: Maciej Pająk
Zarząd: Maciej Pająk, Daniel Kochanowski
Adres: ul. Dębowa 6, 80-204 Gdańsk
Strona WWW: www.poszukiwaczeprzygów.pl
Rok powstania: 2002
Kapitał zakładowy: działalność gospodarcza
Przynależność do samorządu zawodowego: PITM
Liczba oddziałów własnych: 1
Podstawowe produkty w ofercie: obozy
tematyczne
Odbiorcy: Dzieci: 40%, Młodzież: 60%
Katalog: obozy 2010, 72 strony, nakład 6 tyś
Nagrody: Mercurius Gedanensis 2008 –
najlepszy produkt turystyczny dla cyklu obozów
artystycznych Przystań Wyobraźni, Mercurius
Gedanensis 2009 – wyróżnienie za Katalog
Obozy 2009
Struktura kierunkowa: Kraj: 100%
Jaki procent Państwa działalności stanowi
turystyka młodzieżowa?: 80 %, pozostałe 20%
działalność firmy to turystyka biznesowa
Liczba wysłanych klientów w 2009: 1700
Nowości w ofercie 2010: W naszej ofercie
znalazło się 30 nowych propozycji obozów
tematycznych. Wśród nowości polecamy: obozy
edukacyjne dla młodzieży w Bukowinie
Tatrzańskiej, zagadki dr Housa - obóz medyczny,
Sokrates – obóz aktywnych demokratów, Na
szczególną uwagę zasługują nowe pozycje z
cyklu Odkrywcy Świata – obóz Wynalazców i
Modelarski, a także nowości Przystań Wyobraźni
– obóz realizacji dźwięku oraz literacki. Ponadto,
wszystkich spragnionych wakacyjnych przygód
przyprawionych kontrolowaną dawką adrenaliny
zapraszamy do naszej Bazy Namiotowej w
Siemianach nad Jeziorakiem na obóz
survivalowy – Rozbitkowie, obóz paintballowy
oraz militarny obóz Piechoty Morskiej
Obroty w 2009: 2 500 000 zł
Jaki procent wyników stanowią wyniki turystyki młodzieżowej?: 85%

RÓŻA WIATRÓW
 dane potwierdzone

Pełna nazwa firmy: Biuro Turystyki
Żeglugowej Róża Wiatrów
Właściciel lub struktura własności: Bartosz
Milewski
Zarząd:
Adres: ul. Nawrot 25, 90-061 Łódź
Strona WWW: www.roza.pl
www.mlodziezowe.com
Rok powstania: 1997
Kapitał zakładowy:
Przynależność do samorządu zawodowego: PITM
Liczba oddziałów własnych: 2
Podstawowe produkty w ofercie: rejsy, obozy
żeglarskie, szkolenia żeglarskie.
Odbiorcy: Dzieci + Młodzież: 90%, Studenci:
10% Katalog: tak
Nagrody: Złoty Medal Międzynarodowych
Targów Gdańskich 2008 r.
Struktura kierunkowa: Kraj: 100%
Jaki procent Państwa działalności stanowi
turystyka młodzieżowa?:
Liczba wysłanych klientów w 2009: 1 493 os
Nowości w ofercie 2010: 6 nowych ofert
Obroty w 2009: ok. 2 400 000 zł
Jaki procent wyników stanowią wyniki turystyki młodzieżowej?: 90%

COGITO
 dane potwierdzone

Pełna nazwa firmy: Centrum Kolonii i Obozów
Cogito Sp. z o.o
Właściciel lub struktura własności: Sp. z o.o.
Zarząd: Marek Dembiński
Adres: ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa
Strona WWW: www.obozy.pl
Rok powstania: 1998
Kapitał zakładowy: 50 000 zł
Przynależność do samorządu zawodowego: WIT
Liczba oddziałów własnych: 1
Podstawowe produkty w ofercie: turystyka
dzieci i młodzieży.
Odbiorcy: Dzieci: 55% Młodzież: 40%, Studenci: 5%
Katalog: wydawany 2 razy w roku
Nagrody: –
Struktura kierunkowa: Kraj: 60% Świat: 40%
Jaki procent Państwa działalności stanowi
turystyka młodzieżowa?: 90%
Liczba wysłanych klientów w 2009:
Nowości w ofercie 2010:
Obroty w 2009: ok 2.200.000 wliczając
sprzedaż agencyjną
Jaki procent wyników stanowią wyniki turystyki młodzieżowej?: 90%
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Badania konsumenckie | Dla młodego klienta bardzo istotna jest wysoka jakoÊç

DziÊ ju˝ nie wystarczy jeden uÊmiech
Młodzi stawiają na jakość
☺ Dla 82 proc najbardziej pożądanym atrybutem wycieczki jest dobra jakość
☺ Dla jednej na trzy osoby przy wyborze wycieczki najważniejsza jest
niska cena
☺ Około 50 proc deklaruje, że warto płacić więcej, by mieć gwarancję jakości
☺ Trzy na cztery osoby deklaruje, że warto poznawać nowe miejsca, niż
bywać ciągle w tym samym, nawet sprawdzonym
☺ Jednym z pięciu najważniejszych zasad udanych wakacji jest niczym
nieskrępowana zabawa
NA WAKACJACH NAJWAŻNIEJSZE JEST
Poznawanie nowych kultur
Przygoda

MUZYKA JEST BODŹCEM
W PODEJMOWANIU DECYZJI
O DESTYNACJI PODRÓŻY

Życie nocne
Aktywność
Brak nudy i rutyny
Nowe miejsce
Słoneczna pogoda
Relaks
Przeżycie czegoś nowego

WPŁYW TELEWIZJI NA DECYZJĘ
O WYJEŹDZIE W KONKRETNE MIEJSCE
Reklamy telewizyjne
Inne programy telewizyjne
Programy typu „show”

45% deklaruje, że wyjechałoby w nowe, nieznane miejsce, pod warunkiem, że działoby się tam coś interesującego (koncert, festiwal)
25% deklaruje, że wyjechała do danego
miejsca, tylko dlatego, że był tam organizowany ciekawy koncert, festiwal
40% badanych deklaruje, że decyzję
o wyjeździe uzależnia od tego, gdzie
odbywa się jakiś ciekawy koncert,
festiwal muzyczny

Źródło: MTV Travel

Namiot, grupa przyjaciół, ładna pogoda
i troch´ szcz´Êcia w łapaniu stopa.
Jeszcze 10 lat temu takie atrakcje usatysfakcjonowałyby prawie ka˝dego
młodego człowieka. Niegdysiejsze
gwarancje udanych wakacji zastàpione
zostały dziÊ przez wyjazd łàczony z niebagatelnymi atrakcjami, słowem: all
exclusive.

Z

przeprowadzonych przez MTV
badaƒ na osobach w przedziale
wiekowym 16-30 lat wynika, ˝e
młodzie˝ z niech´cià reaguje na „tanioch´”, równie˝ je˝eli chodzi o
podró˝e. Liczy si´ przede wszystkim
jakoÊç. Młodzi cenià sobie luksus,
wa˝ne jest elitarne otoczenie, atrakcyjne dojazdy. Przede wszystkim
jednak priorytetem jest bogate ˝ycie
nocne, mo˝liwoÊç łàczenia ró˝nych
form aktywnoÊci oraz oferta, która
w stu procentach eliminuje nawet
najdrobniejszy przejaw nudy i rutyny.
Musi byç szybko, du˝o, ciekawie.
Dla te go or ga ni za tor po wi nien
kłaÊç szczególny nacisk na wyszukiwa nie miejsc, gdzie od by wa si´
wiele ciekawych imprez – koncertów, festiwali, zlotów fanów np.
sztuk walki.

Wyjazdu si´ nie robi,
wyjazdem si´ ˝yje
O tym, jak sprzedawaç turystyk´ młodzie˝owà, z Albertinà Cabal, dyrektor MTV Travel,
rozmawia Gabriela Jatkowska.
staç si´ po˝àdana. Młodzie˝ ˝yje w
przekonaniu, ˝e Êwiat na nich czeka, ˝e
nie ma jednego czy kilku miejsc wartych zwiedzenia, ale jest ich całe mnóstwo. I muszà zobaczyç ich jak najwi´cej si´ da, póki sà jeszcze młodzi.

Jaki jest nastoletni klient?
Przede wszystkim uwielbia odkrywaç
nowe miejsca. Priorytetem w wyborze
wakacji jest dla niego unikatowoÊç. A
zatem, wyjazdu si´ nie robi, wyjazdem
si´ ˝yje, jest si´ nim przesiàkni´tym.
DoÊwiadczenia, które młodzi zdobywajà dzi´ki podró˝om, budujà ich osobowoÊç, formujà ich na nowo. Oni chcà
dzi´ki podró˝om poszerzaç swoje horyzonty, poznawaç nowe kultury. Sà wi´c
otwarci na propozycje płynàce z ka˝dego zakàtka kuli ziemskiej.
To znaczy? Gdzie konkretnie
młodzi chcą wyjeżdżać?

Musimy pami´taç, ˝e przede wszystkim pragnà byç jak najdalej od miejsca,
w którym mieszkajà. Ale wa˝ne jest te˝,
aby działo si´ tam du˝o fajnych i niepowtarzalnych rzeczy. DostrzegliÊmy
wÊród nich trend do poszukiwania wyjazdów zwiàzanych z konkretnym wydarzeniem, najcz´Êciej muzycznym –
koncertami, festiwalami. Miasto, region, które mogà zaoferowaç młodemu
człowiekowi takà atrakcj´, natychmiast
zyskujà i podnoszà swà atrakcyjnoÊç.
Dajà mu to, co dla niego najwa˝niejsze
– muzyk´ i podró˝ w jednym.
Podró˝owanie stało si´ tak ogólnodost´pne, ˝e ka˝da destynacja mo˝e

DOSSIER
MTV Travel to wyodrębniona z MTV International jednostka branżowa, która specjalizuje się
w uświadamianiu korzyści płynących z wyboru konkretnych destynacji odbiorcom biznesu
turystycznego. Wychodzi poza tradycyjne rozumienie telewizji i jej narzędzi reklamy. Jej
oferta dopasowana jest do najnowocześniejszych technologii telewizyjno-internetowych.

Czyli wszystko da się sprzedać?
Są jednak chyba takie miejsca, do
których młodzi ludzie niechętnie
wyjeżdżają?
Wszystko zale˝y od sposobu przedstawienia danej destynacji. Dla przykładu MTV Travel pracowało z agencjà turystycznà w Toskanii, po to, by przekonaç młodych ludzi, ˝e to Êwietne miejsce nie tylko dla dorosłych, bogatych turystów. Cała kampania polegała na wypromowaniu kultury tego regionu.
WspółpracowaliÊmy do tej pory te˝
z Australià, Malezjà, Filipinami, Indiami, Maltà, Grecjà, Cyprem, Estonià – wszystko po to, by zach´ciç młodego turyst´ do przyjrzenia si´ tym
destynacjom jako potencjalnym kierunkom wakacyjnym.
A jak docieraliście do nich z tym
przekazem?
Trzeba pami´taç, ˝e młodzi ludzie
Êwietnie znajà internet, a informacje
wymieniajà lotem błyskawicy, dlatego
Twitter, Facebook – to jest platforma
wymiany opinii, doÊwiadczeƒ. Z drugiej strony myÊlenie, ˝e kontrolowanie internetu załatwia całà spraw´,
jest bł´dem – nie mo˝emy umniejszaç
wpływu telewizji, a tak˝e rozmów w
spotkaniach bezpoÊrednich. W takim
Êwiecie jak dziÊ ludzie potrzebujà zaufanego êródła informacji.

Z raportu MTV Travel wynika,
˝e oÊmiu na dziesi´ciu pytanych deklaruje, ˝e decyzj´ o kierunku podró˝y uzale˝niłoby od wa˝nego wydarzenia. I tu tkwi właÊnie sedno
sukcesu. Połàczenie organizacji wyjazdu z koncertem, zawodami sportowymi czy innymi imprezami tematycznymi spłynie do kieszeni organizatorów strumieniem pieni´dzy.
DoÊç powiedzieç, ˝e na festiwal w
Glastonbury bilety na tegoroczne
koncerty wysprzedano w 12 godzin.
Polski Heineken Open'er w przeciàgu paru lat urósł do rangi jednego z
najbardziej docenianych wydarzeƒ
muzycznych w Europie i rok rocznie
Êciàga tysiàce turystów do Trójmiasta.
– Młodzi ludzie nie wyje˝d˝ajà w
jedno miejsce i zostajà w nim, nie anga˝ujà si´ tylko w jednà aktywnoÊç.
JeÊli destynacja jest mało interesujàca

– musi byç uatrakcyjniona wydarzeniem. JeÊli wybieramy wyjazd na narty – musi on gwarantowaç tak˝e inne
atrakcje np. paralotnie, czy nurkowanie pod lodem – konstatujà eksperci z
MTV Travel.
Niebagatelnà rol´ w popularyzowaniu wakacji wÊród młodych osób
odgrywajà media. Najwi´kszà frekwencjà cieszà si´ wydarzenia najcz´Êciej pokazywane w telewizji bàdê polecane przez znajomych. Tegorocznà
edycj´ Open'era chce transmitowaç
telewizja (trwajà negocjacje m.in. z
MTV).
Pot´gà jest internet – medium, o
którym w dzisiejszym Êwiecie nie wolno zapominaç. Blogi, portale społecznoÊciowe to kopalnia wiedzy dla młodych ludzi. A przede wszystkim najwi´kszy autorytet pomagajàcy w podejmowaniu decyzji o tym, dokàd kupiç bilet na wakacje. GJ
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PROGNOZA LUDNOŚCI WEDŁUG EDUKACYJNYCH GRUP WIEKU (W TYSIĄCACH)
Wiek

2010

2015

2020

2025

2030

13-15

1269,4

1086,1

1116,8

1226,0

1184,6

16-18

1446,8

1173,1

1049,3

1187,4

1220,8

19-24

3370,9

2817,2

2320,4

2135,4

2366,9

źródło: Prognoza ludności na lata 2008-2035, publikacja Głównego Urzęddu Statystycznego

>> CD. ZE STRONY 11
Tendencj´ do podnoszenia jakoÊci usług potwierdza wieloletni organizator wyjazdów dla młodzie˝y
Adam Dràg. – Z tà diagnozà zgadzam si´ w stu procentach – komentuje. – Z roku na rok staramy si´, ˝eby standard hoteli i wszystkich
Êwiadczeƒ był coraz wy˝szy i ˝eby
wyjazdy były coraz ciekawsze, a ich
program urozmaicony. Tego wymagajà klienci. Ale te˝ zdaj´ sobie
spraw´, ˝e jest ogromna rzesza ludzi, których na taki wyjazd dla swojego dziecka zwyczajnie nie staç.
Mówi´ tu choçby o pracownikach
sfery bud˝etowej, do których prawie
wcale nie docieramy. Tych osób nie
staç na dobrze przygotowany wyjazd
o porzàdnym standardzie, ich dzieci
wypoczywajà albo u babci pod gruszà, albo na obozie pod namiotem.
Mam nadziej´, ˝e z czasem równie˝
te osoby b´dà mogły sobie i swoim
dzieciom zafundowaç porzàdne wakacje – podsumowuje.

Plusy dodatnie i plusy ujemne
Marzenie pana Adama to jeden z
mo˝liwych scenariuszy rozwoju rynku, tłumaczà ekonomiÊci. – Mo˝na
zało˝yç, ˝e w takiej sytuacji pojawi si´
kilka tendencji – komentuje ostro˝nie Marek Zuber, ekonomista i ana-

lityk rynków finansowych. – Pierwsza
rzecz to na pewno to, ˝e biura b´dà
miały mniej potencjalnych klientów,
ale ci klienci najprawdopodobniej
b´dà lepiej sytuowani ni˝ osoby korzystajàce z oferty biur młodzie˝owych w tej chwili. Generalnie jesteÊmy społeczeƒstwem bogacàcym si´,
wi´c osób, które b´dà mogły sobie
pozwoliç na profesjonalnie zorganizowany wyjazd, przyb´dzie. Trzeba
sobie tylko zadaç pytanie, jak te dwie
wartoÊci, tzn. spadek liczby osób w
wieku szkolnym i wzrost zasobnoÊci
portfeli Polaków, b´dà ze sobà korelowaç. Obawiam si´, ˝e tak szczegółowych badaƒ nie mamy – ubolewa.
Zdaniem Władysława Łagodziƒskiego ni˝ wymusi te˝ na biurach podró˝y zmiany w sieci sprzeda˝y. –
Eksperci zapowiadajà globalizacj´
młodzie˝owej oferty turystycznej.
Wi´ksze szanse na rynku b´dà miały
firmy, które połàczà swoje sieci
sprzeda˝y, b´dà działaç pod jednà
markà i wykorzystywaç zaawansowane, nowoczesne metody akwizycyjne
– mówi Łagodziƒski. Zuber szansy
dla firm zajmujàcych si´ wyjazdami
dla młodzie˝y szukałby te˝ na rynkach zagranicznych. – Nikt nie zabrania te˝ nam otworzyç si´ na rynki
zachodnie. JeÊli nawet młodzie˝y w
Polsce b´dzie mniej, mo˝emy si´gnàç po klientów z paƒstw sàsiednich

– tłumaczy. – Nasz kraj jest turystycznie słabo wypromowany i w tej kwestii jest jeszcze du˝o do zrobienia i to

WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

te˝ mo˝e byç szansa dla organizatorów wyjazdów dla młodzie˝y. Eksperci nie wykluczajà jednak, ˝e tych,
którzy nie zareagujà doÊç szybko na
nadchodzàce zmiany demograficzne,
spotka czarny scenariusz. – Cz´Êç
biur b´dzie musiała wycofaç si´ z
rynku lub zastanowiç, czy nie rozszerzyç swoich działaƒ na jakàÊ innà
grup´ klientów. To oczywiÊcie ci´˝ko
w tej chwili oszacowaç, ilu przedsi´biorstw ten problem b´dzie dotyczyç,
ale i takà mo˝liwoÊç całkiem powa˝nie trzeba b´dzie braç pod uwag´ –
podsumowuje Zuber.

Destynacje

Turcja zaprasza
na olimpiad´

P

o raz 11. zostanie zorganizowany
Olimpijski Festiwal Młodzie˝y
Europy, tym razem w tureckim
Trabzon. W lipcu zgromadzi on młodych sportowców , którzy walczyç b´dà w dyscyplinach olimpijskich. Festiwal organizowany jest przez Europejski Komitet Olimpijski co dwa lata. GJ

Najlepsze
obozy i kolonie
tematyczne
Zapraszamy do współpracy
agencje turystyczne!
Oferujemy bardzo atrakcyjne
warunki prowizyjne.
Infolinia: 0801 011 641
Poszukiwacze Przygód, ul. Dębowa 6,
80-204 Gdańsk, tel. 58 344 22 12,
fax 58 344 22 19,
mail: biuro@poszukiwaczeprzygod.pl

www.poszukiwaczeprzygod.pl
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Inwestycje | Paryska inspiracja w woj. kujawsko-pomorskim

Na pla˝´ do centrum miasta
W Êrodku Bydgoszczy powstanie pla˝a
z prawdziwego zdarzenia – z piaskiem
znad morza, le˝akami i parasolami.

P

odobna pla˝a istnieje choçby w
Pary˝u nad Sekwanà. Wydała mi

Targi LATO

Edukuj
i sprzedawaj

C

entrum MT Targi wprowadza nowy
sposób promocji targów. Chcà wykorzystaç platform´ targowà do edukacji na temat bezpieczeƒstwa dzieci i
dzi´ki temu zwi´kszyç zainteresowanie
mieszkaƒców Warszawy wystawcami.
– Jako koordynator akcji „Bezpieczne
Lato” chcemy zaanga˝owaç jak najwi´cej podmiotów, które na temat
profilaktyki wszelkiego rodzaju mogà
si´ wypowiedzieç. WybraliÊmy zabaw´
jako form´ przekazywania dzieciom i
młodzie˝y niezb´dnej do przetrwania
wiedzy na temat bezpiecznych wakacji. – mówi Przemysław ˚ebrowski z
MT Targi. MAK

Marketing

Poznaƒ szuka
reklamy

U

rzàd miasta ogłosił cztery przetargi
skierowane do agencji reklamowych na budow´ wizerunku i promocj´ miasta zarówno w kraju, jak i za
granicà. Zwyci´ska agencja ma zrealizowaç kampani´ na podstawie Strategii Promocji Marki Poznaƒ. – Kwota
przeznaczona na wszystkie projekty
wynosi ok. 5 mln zł – informuje Łukasz Gàsior z Biura Promocji Miasta.
W 2010 r. miasto chce te˝ rozpoczàç kampani´ reklamowà „Inspired
by Poznaƒ” obejmujàcà swoim zasi´giem przede wszystkim działania z zakresu media relations.
Termin składnia ofert mija w kwietniu. MAK

Małopolska

Mapa krakowskich
stref parkowania
w internecie

N

a stronie Zarzàdu Infrastruktury
Komunalnej i Transportu (www.zikit.krakow.pl) dost´pna jest ju˝ nowa
mapa stref płatnego parkowania w
Krakowie. Narz´dzie oparte jest na
technologii firmy Google. Mapa z podziałem na strefy płatnego parkowania zawiera przejrzyste informacje,
które rejony centrum Krakowa włàczone sà do ruchu oraz gdzie zaparkujemy za opłatà.
Centrum Krakowa podzielone jest
na trzy strefy ruchu. Strefa A – czerwona – przeznaczona jest wyłàcznie
dla pieszych i rowerzystów. Strefa B –
zielona – to rejon, do którego wjechaç
mogà posiadacze specjalnych identyfikatorów (głównie mieszkaƒcy). Strefa
C – niebieska – to obszar płatnego
parkowania. MAK

si´ Êwietnym pomysłem na uatrakcyjnienie miasta – mówi Konstanty
Dombrowicz, prezydent Bydgoszczy. Bydgoska riwiera ma powstaç
na Wyspie Młyƒskiej w pobli˝u zakola Brdy. Âródmiejska pla˝a b´-

dzie mieç ok. 50 m długoÊci i 30 m
szerokoÊci. Nad brzegiem Brdy pla˝owicze opalà si´ i odpocznà, jednak bez mo˝liwoÊci kàpieli. B´dà
mogli natomiast wypo˝yczyç łódki i
kajaki i w ten sposób korzystaç z

rzeki. W zabytkowych spichrzach
nale˝àcych do muzeum okr´gowego
b´dzie mo˝na równie˝ wypo˝yczyç
sprz´t pla˝owy: le˝aki i kosze wiklinowe. Koszt rewitalizacji całej wyspy wynosi 75 mln zł, z czego 34 mln

majà pochodziç z funduszy unijnych. Władzom miasta zale˝y, aby
zakoƒczyç prace przed przewidywanym Smooth Festival, tak by goÊcie
mogli podziwiaç wysp´ w całej okazałoÊci. MGO
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Prawo w turystyce
zmiany w prawie

Post´powanie | Przedstawiamy zasady pisania odwołaƒ od decyzji Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Odwołaj si´ od decyzji UOKiK

PODATKI
NIE B¢DZIE ODSETEK ZA PRZEDŁU˚AJÑCÑ SI¢ KONTROL¢. Sejm uchwalił i przekazał do Senatu Ustawę o zmianie ustawy o kontroli skarbowej. Zmiana przewiduje ograniczenie nadmiernej i
nieuzasadnionej dla podatnika sankcji,
jaką jest naliczanie odsetek za zwłokę
m.in. w przypadku wydłużania postępowania przez organy kontroli skarbowej.
Jeśli będzie ona trwać ponad sześć miesięcy, za okres ten nie będą podatnikom
naliczane odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych.
USTAWA O VAT B¢DZIE LEPIEJ DOPASOWANA DO KLASYFIKACJI STATYSTYCZNEJ. Rada Ministrów przyjęła
projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Zaproponowane zmiany dostosowują ustawę o
VAT do obowiązującej klasyfikacji statystycznej. Istnieje bowiem potrzeba
uwzględnienia w przepisach tej ustawy i
załącznikach do niej nomenklatury oraz
symboli statystycznych wynikających z
PKWiU 2008 r., która obowiązuje od początku 2009 r.
PRAWO PRACY
ABY ZATRUDNIå OSOB¢ NIEPEŁNOSPRAWNÑ, NIE TRZEBA OPINII PIP.
31 marca weszły w życie przepisy znowelizowanej Ustawy o zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych. Pozwolą one pracodawcy na zatrudnienie osoby posiadającej znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności bez konieczności
uzyskania pozytywnej opinii PIP.
UMOWY
SÑD NAJWY˚SZY ORZEKA W
SPRAWIE ZOBOWIÑZA¡ UMOWNYCH. Uchwałą z 24 lutego 2010 r.( III
CZP 123/09) uznano, że sprawa o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania
umownego podlega rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym. Wyjątek
stanowi sytuacja, w której wartość
przedmiotu sporu przekracza kwotę
określoną w art. 5051 pkt 1 KPC.
KONTROLE
NOWE OFIARY REJESTRU KLAUZUL
NIEDOZWOLONYCH. Do Rejestru postanowień umownych, uznanych za niedozwolone prawomocnym wyrokiem Sądu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wpisano aż 8 rozwiązań stosowanych przez
Oddział PTTK im. Dr M. Orłowicza w Międzygórzu. Najważniejsze z nich dotyczyły
potrąceń z tytułu rezygnacji z udziału w imprezie, czy niedotrzymania terminów ze
strony klienta. Uznano za niezgodne z prawem odmowę zwrotu niewykorzystanych
świadczeń, w przypadku gdy podróżnik nie
wywiązał się z umowy. Istotna zmiana dotyczy odsetek; zapis: „Od zwracanych
kwot przez Oddział nie przysługują odsetki” uznano za bezpodstawny. Dalsze zmiany korzystne dla klientów dotyczą szkód z
winy klienta, z tytułu których nie będzie
ponosił odpowiedzialności finansowej.
Wprowadzono także zmiany dotyczące reklamacji, rozpatrywaniem których PTTK
nie może zajmować się dłużej niż 30 dni.
Zastrzeżenie zgłoszone zostało przez Stowarzyszenie Towarzystwo Lexus. GJ

Od decyzji uznajàcej, ˝e biuro stosuje
niedozwolone klauzule, mo˝na si´ odwołaç. W jakim terminie? Co powinno
zawieraç odwołanie? Tego dowiesz
si´, czytajàc nasz poradnik.

Joanna Torbé

RównoczeÊnie z wnioskiem nale˝y
zło˝yç odwołanie. Nie nale˝y zatem
czekaç, a˝ sàd przywróci termin na jego wniesienie, ale oba pisma zło˝yç
razem – jest to warunek przywrócenia
tzw. uchybionego terminu.

Odwołanie jak pozew?

U

stawa o ochronie konkurencji i
konsumentów przyznaje stronom prawo kwestionowania treÊci decyzji wydawanych przez prezesa
UOKiK. JeÊli zatem organizator turystyki nie zgadza si´ z decyzjà tego organu, warto wnieÊç od niej odwołanie.

Dopilnuj terminu
Zgodnie z przepisami Ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów
od decyzji prezesa UOKiK stronie
przysługuje odwołanie w ciàgu dwóch
tygodni. Termin ten liczymy zgodnie z
zasadami wynikajàcymi z kodeksu cywilnego. Koƒczy si´ on z upływem
dnia, który nazwà lub datà odpowiada
poczàtkowemu dniowi terminu (patrz
przykład).
Nale˝y przy tym pami´taç, ˝e termin oznaczony w tygodniach nie jest
liczony w taki sam sposób jak termin
oznaczony w dniach (np. 14 dni) i
przy jego obliczaniu nie pomija si´
dnia, w którym nastàpiło zdarzenie. A
zatem w przykładzie podanym powy˝ej termin na wniesienie dowołania
zaczyna si´ od wtorku (gdyby okreÊlony był w dniach, zaczàłby si´ w Êrod´).

JeÊli si´ spóêniłeÊ, obowiàzuje ci´
specjalna procedura
Niedotrzymanie wyznaczonego
terminu zawsze rodzi kłopoty. Ogólna zasada mówi bowiem, ˝e odwołanie wniesione po terminie podlega
odrzuceniu. Mo˝na jednak skorzystaç
w takiej sytuacji z instytucji przywrócenia terminu. Aby to zrobiç, nale˝y
zło˝yç do sàdu wniosek o jego przywrócenie w ciàgu tygodnia od czasu
ustania przyczyny uchybienia, wskazujàc (i uprawdopodobniajàc) okolicznoÊci, które spowodowały jego
niedotrzymanie (przy czym mo˝e to
byç trudne, gdy˝ muszà to byç okolicznoÊci niezawinione przez podmiot
składajàcy odwołanie).

Porady

WT

Choç w literaturze nie ma zgodnoÊci
co do tego, jaki charakter ma odwołanie od decyzji prezesa UOKiK, to bezspornym jest, ˝e pismo takie musi czyniç zadoÊç wymogom pisma procesowego. W praktyce oznacza to, ˝e w odwołaniu muszà znaleêç si´ nast´pujàce
elementy:
• oznaczenie sàdu, do którego odwołanie jest skierowane, imi´ i nazwisko lub nazw´ stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników (nale˝y zaznaczyç, ˝e odwołanie od decyzji UOKiK najlepiej zaadresowaç: Sàd Okr´gowy w Warszawie Sàd Ochrony Konkurencji i
Konsumentów ul. Czerniakowska
100, 00-454 Warszawa za poÊrednictwem Prezesa UOKiK, pl. Powstaƒców Warszawy 1, 00-950 Warszawa;
• oznaczenie rodzaju pisma (Odwołanie lub Odwołanie od decyzji prezesa UOKiK z dnia…);
• osnow´ wniosku lub oÊwiadczenia
oraz dowody na poparcie przytoczonych okolicznoÊci (wszystko to powinno znaleêç si´ w uzasadnieniu);
• podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
• wymienienie załàczników.
JeÊli odwołanie b´dzie zawierało
braki, które nie pozwolà nadaç mu
biegu, wówczas sàd powinien wezwaç
do ich uzupełnienia w terminie siedmiu dni. Warto wiedzieç, ˝e o ewentualnych brakach zdecyduje sàd, a nie
prezes UOKiK, do którego najpierw
trafia pismo – o czym b´dzie mowa
poni˝ej. Nie jest on bowiem uprawniony do kontrolowania go od strony
wymogów formalnych.

UOKiK nie musi przekazaç twojego
odwołania do sàdu
Jak wskazano powy˝ej, odwołania
nie składa si´ bezpoÊrednio w sàdzie,
ale w UOKiK.
Dzieje si´ tak dlatego, ˝e zgodnie z

ETAPY WNOSZENIA ODWOŁANIA
ETAP 1. Od dnia otrzymania decyzji masz dwa tygodnie na złożenie odwołania. Złóż je w UOKiK (nie
bezpośrednio w sądzie).
ETAP 2. Prezes UOKiK może po otrzymaniu odwołania dokonać jeszcze określonych czynności i
ewentualnie zmienić w całości lub w części swoją decyzję. Jeśli tak się stanie, powinieneś otrzymać
nową decyzję, od której możesz się odwołać. Jeśli prezes UOKiK nie zmieni decyzji, niezwłocznie
powinien przekazać twoje odwołanie do sądu.
ETAP 3. Sąd oceni, czy twoje odwołanie spełnia wymogi formalne pisma procesowego i czy nie zawiera
innych braków. Jeśli te się zdarzą, otrzymasz wezwanie do uzupełnienia ich w terminie siedmiu dni. W
takim wezwaniu powinno być też zawiadomienie o konieczności uiszczenia opłaty za odwołanie. Jeśli
nie uzupełnisz braków w terminie, odwołanie zostanie odrzucone.
ETAP 4. Po wszystkich powyższych etapach powinieneś otrzymać zawiadomienie o tym, kiedy będzie
rozpatrywane odwołanie.

PRZYK¸AD
Decyzję UOKiK biuro otrzymało we wtorek 16 marca. Zamieszczona jest w nim informacja, że w ciągu dwóch tygodni można się od niej odwołać. A zatem termin ten upłynie
we wtorek 30 marca.
WAŻNE
Prezes UOKiK po zapoznaniu się z zarzutami odwołania może nie przesłać go do sądu i
zmienić swoją pierwotna decyzję. Ma on też prawo przed wysłaniem pisma do sądu
lub zmianą swojej decyzji przeprowadzić dodatkowe czynności, które zmierzać będą
do wyjaśnienia zarzutów podanych w odwołaniu.
przepisami prezes UOKiK mo˝e po
zapoznaniu si´ z nim uznaç, ˝e zasługuje ono na uwzgl´dnienie i zmieniç
wydanà uprzednio decyzj´ lub te˝ np.
przeprowadziç jeszcze jakieÊ czynnoÊci wyjaÊniajàce. JeÊli ta nowa decyzja
nie b´dzie satysfakcjonowała organizatora turystyki, wówczas ponownie
b´dzie mógł si´ od niej odwołaç.
JeÊli jednak prezes UOKiK nie
znajdzie podstaw do zmiany swojej
decyzji czy te˝ nie zdecyduje si´ na
dokonanie czynnoÊci dodatkowych,
powinien niezwłocznie przekazaç odwołanie do SOKiK.
Warto wiedzieç, ˝e jeÊli omyłkowo
wniesiemy odwołanie bezpoÊrednio
do sàdu, to w doktrynie przyjmuje si´,
˝e SOKiK powinien przekazaç je prezesowi UOKiK. Takie nieprawidłowo
wniesione odwołanie nie wywoła zatem negatywnych skutków dla odwołujàcego si´ (Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz,
pod. red. T. Skocznego, Warszawa
2009 r., str. 1352).

Ile to kosztuje?
Niestety, zwłaszcza dla małych
biur podró˝y koszty takiego post´powania mogà byç dotkliwe. Zgodnie bowiem z art. 32 ust. 1 Ustawy o
kosztach sàdowych w sprawach cywilnych od odwołania od decyzji
prezesa UOKiK (a tak˝e od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o
stwierdzenie niezgodnoÊci z prawem prawomocnego orzeczenia w
takiej sprawie) pobierana jest opłata w wysokoÊci 1000 zł.
W wypadku wniesienia odwołania
po ustawowym terminie ulega ono
odrzuceniu i nie ˝àda si´ od niego
opłaty, a jeÊli przedsi´biorca uiÊcił
opłat´ wraz ze zło˝eniem odwołania,
zostanie mu ona zwrócona. W odwołaniu warto umieÊciç wniosek o zasàdzenie od drugiej strony kosztów post´powania oraz ewentualnie zast´pstwa procesowego. Wówczas w przypadku wygrania sprawy przedsi´biorca b´dzie mógł liczyç na przynajmniej
cz´Êciowy zwrot wydatków.
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O czym biuro podró˝y musi poinformowaç
klientów przed zawarciem umowy, a o czym
przed wyjazdem na wycieczk´? W jakiej formie
udzieliç informacji?

?

Obowiązki informacyjne wobec klienta nakłada na organizatora Ustawa o usługach turystycznych. Zgodnie
z nią touroperator powinien udzielić stosownych informacji już przed zawarciem umowy. Przed podpisaniem
kontraktu należy udzielić turystom informacji o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych. Chodzi szczególnie o wskazanie, jak długo
oczekuje się na wydanie paszportu i wizy, a także o
przedstawienie wymagań zdrowotnych stawianych
uczestnikom imprezy turystycznej.
Ponadto należy udzielić informacji o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z
udziału w wyjeździe oraz o zakresie ubezpieczenia od

następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. Należy również pamiętać, że organizator ma
obowiązek poinformowania o szczególnych zagrożeniach dla życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach
oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego.
Dotyczy to także zagrożeń powstałych po zawarciu
umowy.
Wszystkie informacje powinniśmy przekazać klientowi
w formie pisemnej. Nie można zapominać, że obowiązek udzielenia informacji nie kończy się wraz z przekazaniem ich przed zawarciem umowy.
Z kolei przed rozpoczęciem imprezy turystycznej touroperator powinien:
• podać klientom nazwisko lub nazwę lokalnego przedstawiciela organizatora turystyki (lub innej instytucji), do którego może zwracać się on w razie problemów i trudności; należy także podać jego adres i numer telefonu;

• w przypadku imprez turystycznych dla dzieci – poinformować rodziców o możliwości bezpośredniego
kontaktu z dzieckiem lub osobą odpowiedzialną.
Ponadto należy udzielić informacji natury logistycznej,
co do przebiegu podróży i połączeń komunikacyjnych.
Należy zatem podać turystom planowany czas przejazdu, miejsca i długość trwania postojów, szczegółowe
informacje dotyczące połączeń komunikacyjnych oraz
miejsca, jakie klient będzie zajmował w środku transportu, w szczególności w przypadku kabiny na statku lub
przedziału sypialnego w pociągu.
Podobnie jak w stosunku do informacji podawanych
przed zawarciem umowy, również te udzielane przed
rozpoczęciem imprezy turystycznej muszą być przekazane w formie pisemnej. Należy również pamiętać, że samo udzielenie przed wyjazdem wyżej wskazanych informacji nie zwalnia organizatora wycieczki z obowiązku
opieki nad turystami.
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PRAWO W TURYSTYCE

Turystyka | Nowelizacja ustawy uchwalona

zmiany w prawie

Jak b´dà dalsze losy Ustawy
o usługach turystycznych?
Pod koniec marca Sejm uchwalił nowelizacj´ Ustawy o usługach turystycznych. Kiedy dokument wejdzie w
˝ycie i jakie prace jeszcze przed nami?

Marta Szostak

P

rojekt nowelizacji Ustawy o usługach turystycznych trafił do Sejmu w listopadzie ubiegłego roku.
Sejmowe prace nad nowelizacjà trwały zatem cztery miesiàce.
19 marca odbyło si´ trzecie czytanie projektu ustawy, w którym Sejm
zdecydował o jej przyj´ciu. Nast´pnie została ona skierowana do Senatu, który ma teraz 30 dni na zgłoszenie poprawek lub odrzucenie projektu. JeÊli poprawki nie zostanà zgłoszone w tym terminie, wówczas ustawa trafi do prezydenta. W wypadku
zgłoszenia poprawek lub odrzucenia
przez Senat ustawy, wróci ona do
Sejmu, który mo˝e je przyjàç lub odrzuciç bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià głosów. JeÊli Sejm przyjmie poprawki,
ustawa ponownie trafi do Senatu. W
przypadku gdy ten ostatni przyjmie
projekt ustawy, trafi ona do prezydenta, który ma 21 dni na jej podpisanie oraz skierowanie do Trybunału
Konstytucyjnego lub wniesienie weta. Jak wi´c widaç, przed nowelizacjà
Ustawy o usługach turystycznych
jeszcze długa droga. Wszystko zale˝y
od tego, jak szybko potoczà si´ prace

w Senacie. Trzeba te˝ pami´taç, ˝e
ustawa wjedzie ˝ycie po upływie
trzech miesi´cy od jej ogłoszenia, zatem najwczeÊniej b´dzie to mo˝liwe z
koƒcem wakacji.
Co ustawa zmieni w bran˝owej rzeczywistoÊci? Przede wszystkim mogà
pojawiç si´ nowe biura. Z ustawy wykreÊlono zapis o tym, ˝e organizatorem imprez turystycznych mo˝e byç
tylko osoba majàca ukoƒczone studia
wy˝sze z zakresu rekreacji i turystyki,
prawa, ekonomii i marketingu z zaÊwiadczeniem odbycia praktyki w firmie turystycznej.
Biuro b´dzie musiało te˝ zapewniç
klientom, na wypadek swojej niewypłacalnoÊci, w całoÊci pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu, w wypadku gdy
organizator turystyki lub poÊrednik
turystyczny wbrew obowiàzkowi tego
nie zapewnia. Ponad to b´dzie zmuszone zapewniç klientom zwrot wpłat
wniesionych tytułem zapłaty za wycieczk´.
Pojawi si´ tak˝e nowa instytucja,
wprowadzona wczeÊniej do Ustawy o
swobodzie działalnoÊci gospodarczej,
jakà jest zawieszenie działalnoÊci gospodarczej. Przedsi´biorca b´dzie
mógł zawiesiç, na okres nie dłu˝szy
ni˝ dwa lata, wykonywanie działalnoÊci organizatora turystyki lub poÊrednika turystycznego.
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LOTNICTWO
UE PRACUJE NAD NOWYM ROZPORZÑDZENIEM DOTYCZÑCYM WYPADKÓW LOTNICZYCH. Rada Ministrów UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii przyjęła projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im. Teraz prace nad projektem będą toczyły się w Radzie UE oraz
Parlamencie Europejskim. Nowy akt
ma na celu stworzenie europejskiej sieci organów ds. badania zdarzeń w lotnictwie cywilnym.

USTAWA O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH:
PROCES LEGISLACYJNY

SEJM





I czytanie 02.12.2009
II czytanie 03.03.2010

ULC CHCE NOWYCH REGULACJI W
SPRAWIE OPŁAT LOTNISKOWYCH. W
ostatnich dniach marca zakończono konsultacje społeczne projektu Ustawy o
zmianie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze dotyczącego opłat lotniskowych. Zdaniem ULC z uwagi na różnice
pomiędzy lotniskami uzasadnione jest
wprowadzenie w Polsce trzystopniowej
regulacji w oparciu o wielkość obsługiwanego ruchu pasażerskiego, a tym samym pozycję lotniska na rynku lotniczym.

III czytanie – 19.03.2010 – uchwalenie

SENAT
ma 30 dni na przyjęcie ustawy, wniesienie do niej poprawek
lub odrzucenie
przyjęcie
ustawy



odrzucenie, wniesienie
poprawek ustawa
trafia do Sejmu

PREZYDENT
ma 21 dni na podpisanie jej, skierowanie do Trybunału
Konstytucyjnego lub zawetowanie

PRZEWOèNICY
B¢DZIE DODATKOWA USTAWA DLA
KIEROWCÓW. Do Sejmu trafił rządowy
projekt Ustawy o osobach kierujących
pojazdami. Jest on propozycją nowego
odrębnego aktu prawnego, którego zakres przedmiotowy obejmuje sprawy
regulowane dotychczas w Ustawie Prawo o ruchu drogowym i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
PRAWO KARNE

Prawo gospodarcze

Prawo administracyjne | Nowe restrykcje dotyczàce spo˝ywania alkoholu w miejscach publicznych

Przedsi´biorco,
b´dzie łatwiej

Tylko narciarz kupi alkohol?

M

inisterstwo Gospodarki przygotowało obszerny projekt ustawy
o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsi´biorców. WÊród propozycji zmian sà
m.in. złagodzenie kar nakładanych
na przedsi´biorców, ułatwienia w
prowadzeniu działalnoÊci gospodarczej, obni˝enie kosztów sàdowych w
sprawach cywilnych, zmiany w zakresie usług turystycznych obejmujàcych
polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium RP polowania za granicà.

Porady

WT

Na zakazie spo˝ywania alkoholu na
pewno stracà mali restauratorzy. W
mniejszym stopniu obawiaç mogà si´
biura organizujàce wyjazdy na sportowe imprezy.

M

inisterstwo Zdrowia przedstawiło
projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zawiera on
istotne zmiany, których wejÊcie w ˝ycie mo˝e negatywnie odbiç si´ na kieszeni firm cateringowych, drobnych
restauratorów i hotelarzy. Przewiduje
on bowiem zakaz sprzeda˝y, podawania i spo˝ywania napojów alkoholo-

o zawartoÊci alkoholu poni˝ej 4,5
proc. nie wymaga zezwolenia. Aktualnie, ˝eby sprzedawaç tak popularne w
trakcie imprez na otwartym powietrzu
(koncerty, festyny, festiwale) jak piwo,
nie trzeba ubiegaç si´ o zezwolenie.
Resort zamierza wprowadziç równie˝ zakaz pływania łódkà czy kajakiem po u˝yciu alkoholu. Wprowadzony zostanie zatem zakaz kierowania pojazdami innymi ni˝ mechaniczne w wypadku gdy st´˝enie alkoholu
we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila.
Resort odstàpił jednak od obj´cia takim zakazem narciarzy. Projektem
zajmie si´ teraz Rada Ministrów. MSZ
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Czy mo˝na nie udzieliç pilotowi pisemnego
zlecenia? Czy pociàga to za sobà jakieÊ
konsekwencje?

?

Zgodnie z art. 30 ust. 2 Ustawy o usługach
turystycznych biuro podróży obowiązane
jest wystawić przewodnikowi turystycznemu i pilotowi wycieczek pisemne zlecenie, określając w nim
miejsce i czas usługi przewodnickiej lub pilotarskiej, oraz upoważnienie do działania w imieniu organizatora w zakresie niezbędnym do prowadzenia
imprezy turystycznej.
Przede wszystkim brak takiego zlecenia stawia
pod znakiem zapytania to, czy dana osoba jest
w rzeczywistości pilotem wycieczki. W orzecznictwie wyrażono pogląd, że brak pisemnego
zlecenia oraz upoważnienia do działania w imieniu organizatora może świadczyć o tym, iż nie

NIE

wych na ternie pływalni i kàpielisk
oraz stadionów i innych obiektów
sportowych podczas trwania imprez
sportowych. Celem zakazu jest
zmniejszenie liczby wypadków i utoni´ç z jakimi mamy do czynienia ka˝dego lata, a tak˝e ograniczenie skali
zjawiska tzw. burd stadionowych. Projektodawca proponuje ponadto by
podczas imprez na otwartym powietrzu, sprzeda˝ napojów alkoholowych,
obejmowała jedynie te o zawartoÊci alkoholu do 18 proc. Co wi´cej sprzeda˝
mo˝na b´dzie prowadziç jedynie po
uzyskaniu zezwolenia. W obecnym
porzàdku prawnym sprzeda˝ napojów

B¢DÑ OSTRZEJSZE SANKCJE ZA
NIESTOSOWANIE ZAKAZU WST¢PU
NA IMPREZY MASOWE. Do Sejmu
wpłyną projekt przygotowany przez Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o zmianie ustawy o bezpieczeństwie
imprez masowych oraz ustawy – Kodeks karny. Projekt m.in wprowadzi
sankcje za niestosowanie się do orzeczonego przez sąd środka karnego w
postaci zakazu wstępu na imprezę masową (do trzech lat więzienia za złamanie zakazu). Przypomnijmy, że zakaz
wstępu na imprezy masowe orzeka sąd
m.in wówczas gdy zachowanie danej
osoby wskazuje, że jej udział w imprezach masowych zagraża istotnym dobrom chronionym prawem. Do tej pory
jednak nie było sankcji za nieprzestrzeganie tego - trudnego do egzekwowania – zakazu.

zlecono określonej osobie zadań pilota wycieczek (wyrok WSA w Warszawie z 21.09.2006
r., sygn. VI SA/Wa 2390/05). Musi on zostać
formalnie zatrudniony przez organizatora imprezy turystycznej.
Biuro powinno przy tym pamiętać, że zgodnie z
brzmieniem przepisu przedmiotowe zlecenie należy
wystawić przewodnikowi turystycznemu, a więc
konkretnej osobie fizycznej, a nie firmie.
Zatem, nawet jeśli przewodnik czy pilot prowadzi
własną działalność gospodarczą, zlecenie wystawia się imiennie.
W jakim terminie przedawni si´ zaległy
urlop?
Czy uregulowania dotyczàce jego wykorzystania
dotyczà tak˝e osób zatrudnionych na umow´-zlecenie?

?

Po pierwsze, przyjmuje się, że osobom zatrudnionym nie przysługuje urlop wypoczynkowy na zasadach określonych w kodeksie pracy. Osobie zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej (np.
zlecenia czy o dzieło) będzie przysługiwał urlop wypoczynkowy tylko wtedy, gdy strony przewidzą go
w zawartej umowie (co w praktyce rzadko ma miejsce). Ale w takim przypadku również nie będą miały do niego zastosowania uregulowania zawarte w
kodeksie pracy.
Jeśli natomiast chodzi o okres przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy osób zatrudnionych
na umowę o pracę to okres ten wynosi trzy lata.
Swój bieg rozpoczyna od końca roku, w którym pracownik nabył do prawo do urlopu.
Zgodnie jednak z orzecznictwem roszczenie o udzielenie urlopu wypoczynkowego przedawnia się z
upływem trzech lat od dnia, w którym stało się wy-

magalne (art. 291 § 1 kp), przy czym rozpoczęcie
biegu tego terminu następuje bądź z końcem roku
kalendarzowego, za który urlop przysługuje (art. 161
kp), bądź najpóźniej z końcem pierwszego kwartału
roku następnego, jeżeli urlop został przesunięty (art.
168 kp)
(wyrok SN z 11 kwietnia 2001 r., I PKN 367/00,
OSNP 2003/2/38). A zatem roszczenie o urlop za
2009 r., który został przesunięty na 2010 r. – a do
którego wykorzystania mimo to nie doszło –
przedawni się 31 marca 2013 r.

? Chcesz zadaç pytanie ekspertowi?

Nasi prawnicy doradzà, rozwià˝à wàtpliwoÊci, podpowiedzà, jak interpretowaç przepisy. redakcja@wiadomosciturystyczne.pl
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Kredyty | Rozszerzenie oferty firmy o sprzeda˝ w systemie ratalnym mo˝e pomóc przyciàgnàç nowych klientów

Zapytaj eksperta
Krzysztof Potiopa,
LUKAS Bank

Jak sprzedawaç na raty?
POSTARAJ SI¢ DOBRZE PRZYGOTOWAå DO WIZYTY HANDLOWCA. Decyzja o tym, czy bank
podpisze z tobà umow´ nale˝y właÊnie do niego

Magdalena Kowalska

Kto mo˝e rozpoczàç sprzeda˝
wycieczek na raty, czy sà jakieÊ
ograniczenia?
Oferta skierowana jest zarówno do
touroperatorów, jak i do małych
agencji turystycznych. W zasadzie
każda firma oferująca sprzedaż
usług turystycznych może podpisać
umowę o współpracy z LUKAS Bankiem. Na taką formę sprzedaży mogą również zdecydować się obiekty
świadczące usługi noclegowe:
ośrodki SPA, campingi, gospodarstwa agroturystyczne, uzdrowiska
czy sanatoria. Nie ma również przeszkód by wakacje w systemie ratalnym sprzedawały biura organizujące
kolonie i obozy dla dzieci, wyjazdy
work&travel a nawet pielgrzymki.
Czy firma, która zdecyduje si´ na
sprzeda˝ ratalnà ponosi jakieÊ ryzyko? Co si´ dzieje jeÊli osoba,
która kupiła w tym systemie wycieczk´, przestaje spłacaç kredyt?
Oferta i produkt, który proponujemy
jest jak najbardziej bezpieczny dla
naszych kontrahentów. Współpraca między biurem podróży, a bankiem polega na tym, że LUKAS
Bank udostępnia klientom biura
możliwość zapłaty w ratach a jego
pracownik dopasowuje ofertę do
marzeń podróżniczych i możliwości
finansowych konkretnej osoby.
Klient decyduje sam ile rat, o jakiej
wysokości będzie mu wygodnie
spłacać i podpisuje umowę z nami.
Całe ryzyko finansowe pozostaje po
stronie LUKAS Banku i w żaden
sposób nie obciąża biura podróży.
Co jeszcze mo˝e zyskaç biuro,
które zdecyduje si´ na takà
współprac´?
Przede wszystkim pozyskuje nowych klientów, czyli osoby które
wcześniej nie mogły sobie pozwolić
na wyjazd. Mniejsze firmy zyskują
też na wiarygodności: znany bank
to dobry partner do interesów i robi
pozytywne wrażenie na klientach.
Warto też zwrócić uwagę na fakt,
że sprzedaż ratalna pozwala zachować płynność finansową. Kiedy
klient kupuje wycieczkę na raty nie
musi płacić zaliczki, po podpisaniu
umowy z bankiem cała suma za imprezę trafia bezpośrednio na konto
biura podróży. Te pieniądze można
praktycznie od razu inwestować,
obracać nimi nawet jeśli zakupu dokonano z dużym wyprzedzeniem.

P

ieniàdze w banku po˝ycza 60
proc. Polaków. Najcz´Êciej wykorzystywanym produktem
kredytowym jest karta, drugie
miejsce w rankingu popularnoÊci zajmujà właÊnie raty. Według badaƒ
SMG/KRC do korzystania z tej formy zakupów przyznaje si´ a˝ 20 proc.
Polaków. W systemie ratalnym najcz´Êciej sprzedawane sà sprz´ty
AGD i RTV oraz meble. Niedawno
banki udzielajàce kredytów ratalnych
zainteresowały si´ rynkiem podró˝y.
Zdaniem ekspertów to dobry trop.
Zagraniczne wakacje dla wielu Polaków pozostajà w sferze marzeƒ. Kredyty ratalne mogà wi´c pomóc biurom podró˝y w sprzeda˝y wyjazdów
mniej zamo˝nym klientom i poprawiç zainteresowanie dro˝szymi produktami.

1

Sprawdê, czy twoja firma
mo˝e współpracowaç
z bankiem oferujàcym
systemy ratalne

Zasada jest prosta: umów z bankiem poÊredniczàcym w sprzeda˝y
ratalnej nie mogà podpisywaç jedynie firmy, które majà status spółki cywilnej. Pozostałe formy działalnoÊci,
m.in. spółka jawna, spółka akcyjna
czy giełdowa, sà jak najbardziej dopuszczalne. Wakacje na kredyt mogà
sprzedawaç zarówno touroperator,
jak i mała agencja turystyczna. Banki
współpracujà równie˝ z obiektami
noclegowymi. Ostateczna decyzja o
tym, czy umowa zostanie sporzàdzona, nale˝y do handlowca danego
banku. Postaraj si´ wi´c dobrze przygotowaç do jego wizyty. Aby zrobiç
dobre wra˝enie, na pewno warto zadbaç o schludny wyglàd punktu
sprzeda˝y. W tej przestrzeni byç mo˝e ju˝ wkrótce b´dzie reklamował si´
bank, z którym podpiszesz umow´.
OczyÊç przestrzeƒ z niepotrzebnych
materiałów, zastanów si´, gdzie
chciałbyÊ umieÊciç banery banku i
opowiedz o nich jego przedstawicielowi. Jak przekonujà eksperci, odmowy zdarzajà si´ sporadycznie i dotyczà przedsi´biorstw, które budzà du˝e wàtpliwoÊci, do rozmowy warto
jednak odpowiednio si´ przygotowaç.

2

Przygotuj niezb´dne do
podpisania umowy dokumenty

FormalnoÊci obowiàzujàce w przypadku umów o poÊredniczenie w

PRZEKONAJ SWOJEGO KLIENTA, ˝e mo˝e pozwoliç sobie na wakacje jego marzeƒ, nawet jeÊli nie jest w stanie wyło˝yç całej sumy na raz

sprzeda˝y ratalnej nie sà skomplikowane, wystarczy, ˝e skompletujesz
podstawowe dane dotyczàce swojej
firmy. W zale˝noÊci od formy prawnej dokumenty mogà si´ nieco ró˝niç.
W przypadku jednoosobowej działalnoÊci gospodarczej zazwyczaj wystarczy ksero lub skan wpisu do ewidencji
działalnoÊci gospodarczej, numery
NIP i REGON. JeÊli twoja firma to
spółka akcyjna lub jawna, przygotuj
aktualny wypis z KRS (nie starszy ni˝
trzy miesiàce w dniu podpisywania
umowy o współpracy) i podobnie jak
w pierwszym przypadku numery NIP
i REGON. Musisz liczyç si´ z tym, ˝e
umowa nie zostanie podpisana od r´ki. Bank musi zgłosiç do Komisji
Nadzoru Finansowego, ˝e rozpoczyna współprac´ z nowà firmà. Oczekiwanie na odpowiedê mo˝e potrwaç
nawet do trzech tygodni. Dopiero potwierdzenie z KNF umo˝liwia faktyczne rozpocz´cie współpracy.

3

PoproÊ o materiały reklamowe
i przeszkolenie pracowników

Bank po podpisaniu umowy powinien udost´pniç ci materiały promocyjne. Poza tradycyjnymi ulotkami
warto postaraç si´ równie˝ o banery
reklamowe lub naklejki na szyb´.
Dzi´ki wyraênemu oznaczeniu twoja
firma zyskuje w oczach klientów du˝ego powa˝nego partnera w postaci
banku. Jego logo na witrynie mo˝e
byç skutecznà reklamà dla mniejszych firm i formà potwierdzenia ich
rzetelnoÊci i wiarygodnoÊci. Zazwyczaj materiały promocyjne systemów
ratalnych majà wiele ró˝nych form,
nietrudno b´dzie je wi´c dopasowaç
do przestrzeni. Gdyby okazało si´, ˝e
banery oferowane przez bank sà zbyt
du˝e lub lepiej komponowałyby si´ w
układzie pionowym ni˝ poziomym,
mo˝esz spróbowaç poprosiç o przygotowanie gad˝etów specjalnie na
twoje zamówienie. Bank nie powinien odmówiç, równie˝ w jego interesie jest zadbanie o odpowiednie zaprezentowanie materiałów. Kiedy ju˝
wyposa˝ysz biuro, upewnij si´, ˝e
twoi pracownicy radzà sobie z obsługà programu do sprzeda˝y ratalnej.
Oprogramowanie jest udost´pniane
przez banki bezpłatnie. Najcz´Êciej
jest to system działajàcy online. Pracownik wpisuje dane kredytobiorcy i
preferowanà długoÊç spłaty. System
sam oblicza wysokoÊç rat i sprawdza
zdolnoÊç kredytowà klienta. Cała
procedura trwa w przypadku wi´kszoÊci klientów zaledwie chwil´. Mo˝e zdarzyç si´ jednak, ˝e weryfikacja

ZWRÓå UWAG¢ NA MO˚LIWOÂå ŁÑCZENIA DOCHODÓW to pozwoli na uzyskanie wy˝szej zdolnoÊci kredytowej obsługiwanej przez ciebie osobie

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY PRZYGOTOWAĆ
PRZED PODPISANIEM UMOWY Z BANKIEM
W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
ksero lub skan wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
dokumenty potwierdzające numery NIP i REGON.
W PRZYPADKU SPÓŁEK AKCYJNYCH LUB JAWNYCH:
aktualny wypis z KRS (nie starszy niż trzy miesiące w dniu podpisywania umowy o współpracy)
podobnie jak w pierwszym przypadku numery NIP i REGON
W przypadku spółek cywilnych podpisanie umowy z bankiem oferującym systemy
ratalne często nie jest możliwe.

danych potrwa 20 minut a nawet 24
godziny. Problem dotyczy ok. 5-10
proc. kredytobiorców. Zazwyczaj sà
to osoby, które wczeÊniej nie kupowały nic na raty lub miały problemy
ze spłacaniem zadłu˝enia. Cały system nie jest skomplikowany i nie wymaga zatrudnienia dodatkowego pracownika, który b´dzie go obsługiwał.
Szkolenie bezpłatnie przeprowadza
bank, trwa ono zaledwie kilka minut.

4

Przekonaj klienta
o korzyÊciach zakupu
wyjazdu na raty

Raty to dobry pomysł na finansowanie wyjazdu dla mniej zamo˝nych
klientów lub dla osób, które sà ju˝
znu˝one podró˝ami z tak zwanej Êredniej półki i chcà wybraç si´ na wyjazd
marzeƒ. Ta forma kredytowania to
jedna z niewielu mo˝liwoÊci zapłacenia za wycieczk´ bez koniecznoÊci posiadania gotówki. Przekonaj swojego
klienta, ˝e mo˝e pozwoliç sobie na wakacje jego marzeƒ, nawet jeÊli nie jest
w stanie wyło˝yç całej sumy na raz.
Du˝ym plusem jest fakt, ˝e wszystkie

formalnoÊci sà załatwiane od r´ki.
Dzi´ki temu mo˝esz przeprowadziç
całà transakcj´ od pomocy w wyborze
wyjazdu a˝ do uruchomienia rat w ciàgu jednego spotkania z klientem.
Wszystko odbywa si´ w twoim biurze,
osoba, która kupuje wyjazd nie musi
wychodziç do banku czy na poczt´, by
załatwiç dodatkowe formalnoÊci, wystarczy, ˝e ma przy sobie dowód osobisty. U˝yj tej informacji jako dodatkowego argumentu, zach´cajàc swojego
klienta do zakupu w systemie ratalnym. Wypytaj o szczegóły dotyczàce
wyjazdu. JeÊli pomagasz w wyborze
wakacji dla całej rodziny, zwróç uwag´
na mo˝liwoÊç łàczenia dochodów,
operacja ta pozwoli na uzyskanie wy˝szej zdolnoÊci kredytowej obsługiwanej przez ciebie osobie. Pami´taj: podstawowa wysokoÊç kredytu to zazwyczaj dziesi´ciokrotnoÊç dochodu netto
klienta. JeÊli klient mimo wszystko nie
zdecyduje si´ od razu na zakup, zanim
opuÊci biuro, przygotuj dla niego zestaw istotnych materiałów. Na ich
podstawie b´dzie mógł przypomnieç
sobie waszà rozmow´ i przeanalizowaç wszystkie propozycje.

OPINIA
Aleksander Gruszczyński,

prezes internetowego biura Podpalmami.pl

Coraz więcej naszych klientów korzysta z możliwości kredytowania swoich wakacji. Zgłaszają się do nas osoby, które już
nie chcą po raz czwarty jechać do Egiptu, pragną wybrać się
w podróż swoich marzeń, ale nie są w stanie wyłożyć na raz
tak dużych pieniędzy. Z myślą o takich właśnie klientach zdecydowałem się nawiązać współpracę z bankiem. Z perspektywy agenta sprawa jest dość prosta. Formalności załatwia się w kilka dni, a obsługi samego systemu może nauczyć się każdy. Jest jeszcze jeden plus: w momencie, w którym nasz klient otrzymuje kredyt, od razu pełna kwota za imprezę
wpływa bezpośrednio na konto agenta. Nawet wtedy, kiedy rezerwacja dokonywana jest z trzy- czy czteromiesięcznym wyprzedzeniem. Całe ryzyko obsługi
kredytobiorcy bierze na siebie bank. Jeśli klient nie wywiązuje się ze swoich
obowiązków, to jest to sprawa pomiędzy nim a bankiem. To się odbywa już poza agentem.
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Sylwetka | Jerzy Ruszkowski jest jednym z pionierów dzisiejszego biznesu turystycznego w Polsce

Zawód dla niespokojnych duchem
Jerzy Ruszkowski, właÊciciel poznaƒskiego biura Blue Sky Travel lubi dynamizm swojej pracy. I choç zmieniajàce
si´ niemal z dnia na dzieƒ warunki sà
trudne do opanowania, potrafi si´ w
nich doskonale odnaleêç. Robi to ju˝ od
20 lat.

Przemiany w Polsce, a konkretnie
urynkowienie wartości dolara, spowodowały nagły,
kilkunastokrotny
wzrost cen biletów.
Wtedy odkryłem,
że ceny przelotów z
Berlina są znacznie
niższe i że można
by na tym zrobić
interes. Otworzyłem biuro w biurze
– państwowym
Sports-Tourist.
Szybko dołączyło
do mnie wielu znajomych. Ta forma
była krótkotrwała,
ale dała początek
zawodowi

Joanna Morawska

D

zisiaj nie ma ju˝ Êladu po ˝elaznej
kurtynie, nikt nie musi ˝ebraç o
paszporty, rozwin´ły si´ Êrodki
transportu, baza turystyczna na całym
Êwiecie i nowe kanały komunikacji. Te
wszystkie zjawiska Jerzy Ruszkowski,
prezes biura Blue Sky Travel, obserwuje z bliska ju˝ od 20 lat, odkàd prowadzi swojà firm´. Była to jego pierwsza
praca w Polsce – do tamtej pory był
wiecznym studentem zarabiajàcym na
˝ycie pracà fizycznie w USA lub dorabiajàcym na wyjazdach turystyczno-handlowych do Azji. – Przemiany w
Polsce, a konkretnie urynkowienie
wartoÊci dolara, spowodowały nagły,
nawet kilkunastokrotny wzrost cen biletów, co powa˝nie ugodziło w mój
sposób bytowania. Wtedy odkryłem,
˝e ceny przelotów z Berlina sà znacznie ni˝sze (w Polsce nie funkcjonowały jeszcze taryfy specjalne) i ˝e mo˝na
by na tym zrobiç interes. Otworzyłem
biuro w biurze – paƒstwowym Sports-Tourist. Szybko dołàczyło do mnie
wielu znajomych, otwierali na podobnych zasadach firmy w innych miastach w Polsce. Ta forma była oczywiÊcie krótkotrwała, ale dała poczàtek
dzisiejszemu zawodowi – mówi szef
biura.

Jerzy Ruszkowski: Podoba mi się, że mój zawód daje mnóstwo pretekstów do odbywania podróży

dynamicznego pakietowania, czyli
jednoczesnej rezerwacji wielu elementów podró˝y. Sà to w tej chwili
przeloty w czterech systemach rezerwacyjnych, hotele, samochody do wynaj´cia, atrakcje i wycieczki na miejscu oraz ubezpieczenie. Wszystkie
produkty mo˝na rezerwowaç razem
lub osobno – opowiada.

To ci dopiero cyrk!
Podró˝ do sukcesu
Uwa˝a, ˝e praca w turystyce to dobre rozwiàzanie dla ka˝dego, w kim
drzemie niespokojny duch, który ka˝e, jeÊli nie fizycznie, to chocia˝ myÊlami krà˝yç po całym Êwiecie. Dla
właÊciciela firmy Blue Sky Travel jest
to êródło najwi´kszej satysfakcji. –
Podoba mi si´ przede wszystkim to,
˝e mój zawód daje mnóstwo pretekstów do odbywania podró˝y. Praca
jest niesłychanie dynamiczna, zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym
sensie – mówi. Kiedy myÊli o najwi´kszych zawodowych sukcesach, jako
najwi´kszy powód do dumy wskazuje
rozwój technologiczny swojej firmy. –
Mamy Êwietny zespół IT, pierwsi w
Polsce opracowaliÊmy technik´ tzw.

Ze swoich prywatnych wyjazdów
Jerzy Ruszkowski najmilej wspomina
rodzinne wyprawy z ˝onà i dzieçmi, na
przykład do USA i Indonezji. – Ostatnio po obozach sportowo-komputerowych w Kalifornii zwiedzaliÊmy wiele
kapitalnych miejsc, niektóre mało
znane – jak na przykład Park Narodo-

wy Antelope. W Indonezji prze˝yciem
było uczestnictwo w procesji pogrzebowej i kremacji wysokiego kapłana.
Było to wielkie metafizyczne wydarzenie – wspomina. Nieprzewidywalne
sytuacje, ró˝ne niespodzianki, od których krew zaczyna szybciej krà˝yç w
˝yłach, dreszczyk emocji – to bardzo
cz´ste elementy turystycznych woja˝y.
Choç czasami wyglàdajà naprawd´
groênie, dla globtrotera to przyjemnoÊç i motor nap´dzajàcy do dalszego
odkrywania, poznawania i zdobywania. Jedna z takich przygód spotkała
Jerzego Ruszkowskiego w Stanach
Zjednoczonych, kiedy z całà rodzinà
wybierał si´ do Las Vegas na przedstawienie słynnej grupy Cirque du Soleil.
Plan podró˝y był bardzo napi´ty i ka˝-

Curriculum vitae
Jerzy Ruszkowski urodził się w Poznaniu. Jest absolwentem turystyki i rekreacji na poznańskiej AWF oraz filologii angielskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Od
1990 r. prowadzi swoją firmę – biuro podróży Blue Sky Travel z siedzibą w Poznaniu i
dwoma oddziałami w Warszawie. Interesuje się sportem (pływa, jeździ na nartach,
nurkuje i gra w tenisa), podróżami i językami obcymi. Zna bardzo dobrze cztery języki:
angielski, hiszpański, francuski i rosyjski, a także biernie niemiecki i łacinę.

Ankieta: Lubię żyć w ciągłym ruchu
Andrzej Tenderenda, prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej
„Kaszuby Bytowskie” i właÊciciel firmy Ekajaki.pl
Wybrałem pracę w turystyce, bo... pozwala mi realizować moje pasje oraz poznawać ciekawych ludzi.
Pierwsza praca w turystyce... Obozy wędrowne w Pieninach.
W mojej pracy lubię... kontakt z ludźmi i przyrodą oraz brak monotonii.
W mojej pracy nie lubię... szarych i pochmurnych dni, których
nie ma.
W pracownikach cenię... uczciwość, samodzielność i pasję.
Czuję satysfakcję, gdy... turyści wracają z wakacji zadowoleni
i naładowani pozytywną energią.
Wolny czas spędzam... aktywnie – na kajaku, rowerze, nartach biegowych i pod żaglami.
Wyjazd, który najmilej wspominam... podróż po Kanadzie –Nowa Fundlandia i Labrador.
Ulubiona książka... „Cena strachu” Arkadiusza Pawełka.
Największe życiowe osiągnięcie... szczęśliwa, pełna energii rodzina, która jest moim motorem życiowym.
Gdybym nie był tym, kim jestem, byłbym... zdecydowanie tym, kim jestem!

de niespodziewane opóênienie mogłoby przekreÊliç plany. – No i stało
si´! W Malibu niechcàcy wjechałem
na kolce na parkingu na szczycie góry.
Obydwie opony przebite. Pracownicy
pobliskich stacji mogli sprowadziç podobnà opon´ po siedmiu dniach. Na
szcz´Êcie udało nam si´ wypo˝yczyç
auto, wyruszyliÊmy wi´c, ale w drodze
utkn´liÊmy w niesamowitym korku i
straciliÊmy nadziej´, ˝e zdà˝ymy dojechaç na 21. Na szcz´Êcie okazało si´,
˝e bilety były na nast´pny dzieƒ! Czyli
cudem udało si´ nie opuÊciç spektaklu, na który bilety kupowało si´ z
miesi´cznym wyprzedzeniem – opowiada Jerzy Ruszkowski.

Bez sportu bym zwariował
Praca w firmie jest jednak tak absorbujàca i trudna, ˝e chwile, w których mo˝na sobie pozwoliç na relaks,
sà szczególnie cenne. Ulubionà formà
wypoczynku sà dla Jerzego Ruszkowskiego ruch i aktywnoÊç, najch´tniej w
wodzie – na basenie lub w bazie nurkowej – a tak˝e na nartach lub na kortach tenisowych. – Bez wysiłku fizycznego, który pozwala zapomnieç o obowiàzkach, mo˝na zwariowaç – kwituje.

Kadry | Dyrektorem sprzeda˝y TUI Poland został Marek Jankowski

Chc´ umocniç naszà pozycj´ rynkowà
Nowo powołany dyrektor sprzeda˝y TUI Poland planuje nawiàzaç bli˝sze relacje biznesowe z
partnerami handlowymi.

konsultanta w firmie doradztwa strategicznego A.T. Kearney. Jego specjalnoÊcià były
projekty sprzeda˝owe i marketingowe dla firm z sektora
ankowski b´dzie odpowiedzialB2C, w tym turystycznych, hony mi´dzy innymi za zarzàdzatelarskich i spółek z bran˝y
nie kanałami sprzeda˝y oraz rozFMCG. – Celem, jaki sobie
wój sieci dystrybucji własnej i
postawiłem, jest budowanie
agencyjnej.
trwałego wzrostu sprzeda˝y
Nowy dyrektor ukoƒczył studia Marek Jankowski we wszystkich kanałach dysna Wydziale Finansów i Bankotrybucji oraz umacnianie powoÊci w warszawskiej Szkole Głównej zycji rynkowej marek TUI i Scan HoliHandlowej. DoÊwiadczenie zawodowe day. Moje plany obejmujà nawiàzanie
zdobywał w dziale marketingu firmy bli˝szych relacji z partnerami handlowyProcter & Gamble Prestige Products, mi (agentami i franczyzobiorcami), dogdzie był odpowiedzialny za marketing kładne rozpoznanie oczekiwaƒ klientów
handlowy i zarzàdzanie takimi markami i biur sprzedajàcych ofert´ TUI i Scan
perfum jak Hugo Boss, Mexx i Christina Holiday oraz dalsze wdra˝anie bie˝àcych
Aguilera. Nast´pnie objàł stanowisko projektów handlowych – zdradza. JM

J
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stanowiska
 JACEK BALCER ZOSTAŁ RZECZNIKIEM PRASOWYM PLL LOT. Jego poprzednik Andrzej Kozłowski objął funkcję
specjalisty ds. public relations. Jacek
Balcer zdobył duże doświadczenie w
mediach i międzynarodowych instytucjach finansowych jako specjalista od
komunikacji i marketingu korporacyjnego oraz menedżer. Ukończył studia na
Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia Executive MBA na Dominican University Chicago. Karierę zaczynał jako dziennikarz i reporter Telewizji Polskiej. Zanim trafił do
PLL LOT, odpowiadał za strategię komunikacji wejścia koncernu energetycznego ENEA SA na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Wcześniej był
rzecznikiem i dyrektorem Departamentu
Marketingu i Public Relations w Banku
BPH SA oraz Towarzystwie Ubezpieczeń
i Reasekuracji WARTA SA. JM
 SZYMON WIÂNIEWSKI ZOSTAŁ DYREKTOREM OÂRODKA INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ W TORUNIU. Stanowisko zwolniło się w związku z przejściem poprzedniej dyrektor Katarzyny
Motławskiej na emeryturę. Wiśniewski
jest też od czerwca 2008 r. dyrektorem
biura Kujawsko-Pomorskiej Organizacji
Turystycznej. Wcześniej działał kilkanaście lat w hotelarstwie,
ma także w swojej karierze
epizod związany z samorządem – w latach 90. pracował w Wydziale Kultury,
Turystyki i Sportu w Urzędzie Miasta Torunia. –
Chciałbym, by Toruń był
postrzegany jako miasto z
duszą, leżące w konstelacji
innych równie atrakcyjnych turystycznie miejsc.
Zależy mi szczególnie na jak najszerszym wykorzystaniu internetu do celów
promocyjnych oraz przygotowaniu konkretnych, wycenionych ofert turystycznych pod kątem rodzin oraz zwolenników turystyki aktywnej i city breaków –
mówi. JM
 ANNA WOJTOWICZ ZOSTAŁA SPECJALISTKÑ DS. PROMOCJI TURYSTYCZNEJ W GDA¡SKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ. Z wykształcenia jest socjologiem, jednak swoje życie
zawodowe związała z PR i marketingiem.
Zanim trafiła do GOT, pracowała w agencji reklamy i PR przy tworzeniu kampanii
reklamowych i outdoorowych oraz pisaniu tekstów reklamowych i marketingowych. – Na nowym stanowisku będę na
razie odpowiadać za koordynację odbywających się aktualnie w Gdańsku imprez oraz rozbudowę projektu audioprzewodników. Do moich zadań będą także
należały działania promocyjne oraz kontakt z mediami – wyjaśnia. JM
 ZMIANY NA STANOWISKACH W KUONI CONNECT. Ashish Pande został nowym sales manager w północnych Indiach. Przez ostatnie cztery lata był najpierw sales account manager, a potem
senior sales account manager w hotelach Leela Ventures w Delhi i Bombaju.
Ashish Pande ukończył studia MBA w
Instytucie Zarządzania w Pune w 2006 r.
Nowym dyrektorem sprzedaży została
również Ana Vainstein. Odpowiedzialna będzie za dalszy rozwój i wzmocnienie pozycji firmy na rynkach Ameryki
Łacińskiej. Do tej pory zdobywała doświadczenie w dziedzinie sprzedaży w
firmach podróżnych i sektorze lotniczym. Dotychczas zatrudniona była w
AlliedTPro, jednostce Kuoni Destination Management w USA, jako dyrektor ds. sprzedaży Ameryki Łacińskiej i
Karaibów. MAK
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KRONIKA

w bran˝y
SPOTKANIA
 ÂWI¢TY PATRYK W CENTRUM
WARSZAWY. W przededniu dnia patrona Irlandii Justyna Schramm,
przedstawicielka Tourism Ireland na
Polskę, zorganizowała spotkanie z
branżą turystyczną oraz z dziennikarzami w Bradley’s Bar w Warszawie.
Wzięli w nim również udział Eddie
Brannigan, I sekretarz ambasady Irlandii w Polsce, i Dorota Pręgowska z

przedstawicielstwa Irlandzkich Linii
Lotniczych „Aer Lingus”. Podczas imprezy prezentowano ofertę kulturalną
Irlandii, degustowano lokalne smakołyki oraz słuchano jazzowo-folkowych
interpretacji tradycyjnej muzyki irlandzkiej. GM
 INDIE W WARSZAWIE. Ten kraj zaskakuje nie tylko mozaiką różnorakich
języków, ras i kultur, lecz także sięgającą wiele setek lat wstecz historią. Tak
do podróży na Półwysep Indyjski zachęcali przedstawiciele Lingwisty podczas imprezy, która odbyła się 16 marca w Warszawie w znanej z wyśmienitej kuchni hinduskiej restauracji. Organizatorzy spotkania zadbali o to, by dopieścić wszystkie zmysły zebranych
gości. Oprócz prezentacji poświęconej
różnym obliczom Indii, można było nacieszyć podniebienie oryginalnymi
smakami i aromatami tamtejszej kuchni. Nie zabrakło również odpowiedniej
oprawy muzycznej – hinduskie rytmy
prezentowali pochodzący z Indii didżeje. Goście otrzymali także specjalnie na
tą okazję przygotowane upominki związane z „Magicznymi Indiami”, mieli też
okazję wziąć udział w losowaniu ciekawych nagród. Impreza promowała nowy kierunek w ofercie specjalizującej
się do tej pory w kursach językowych
firmy Lingwista.
 I NA PODLASIU CHOPIN GRA. W połowie marca całe Podlasie bawiło na targach w Białymstoku. Pierwszego dnia, a
właściwie wieczoru, odbyła się najprzyjemniejsza część imprezy – impreza
„Puszczańskie Hołubce” w Centrum
Konferencyjno-Bankietowym „Knieja” w
Supraślu. Imprezę zainaugurował kon-

cert fortepianowy Aleksandry Mozgiel w
ramach akcji „Chopin przyjechał” nawiązując do obchodów roku chopinowskiego. Po recitalu wystawcy przeszli do
części właściwej - dość powiedzieć, że
przyjęcie było bardzo udane. Podczas
targów zaprezentowano takie atrakcje,
jak: pokaz iluzjonisty – Tomasza Sadowskiego, występ finalistów popularnego programu „Mam talent” Kaczorexa i Lipskee’ego, czy kiszenie kapusty
przez koło gospodyń wiejskichj. GJ
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Kraków | Wyró˝niono najlepsze linie lotnicze 2009 roku

Gala wysokich lotów

W

tegorocznej edycji udział
wzi´ło ponad 11,5 tysiàca
osób, które mogły oddaç głos
za poÊrednictwem portalu Pasa˝er.com lub wysyłajàc kupon drukowany na łamach Dziennika Polskiego. W tym roku najwi´kszym zaufaniem cieszyły si´: Wizz Air (najlepsza
tania linia lotnicza), SWISS (najlepsza biznesowa linia lotnicza), za najlepszà tradycyjnà lini´ uznano PLL
LOT, a najlepszà czarterowà LOT
Charters.
Po raz trzeci uroczysta gala wieƒczàca plebiscyt odbyła si´ w Krakowie. Tym razem zaproszeni goÊcie bawili si´ w hotelu Park Inn. Obecni byli: prezesi portów lotniczych, przedstawiciele linii lotniczych operujàcych w Polsce i touroperatorów, jak
równie˝ licznie przybyli dziennikarze
z prasy bran˝owej i lokalnej. Szampaƒska zabawa trwała do póêna w
nocy. Patronat bran˝owy nad wydarzeniem obj´ły WiadomoÊci Turystyczne. KB

05 marca, Gala podsumowująca plebiscyt
na najlepszą linię lotniczą, Kraków

W tym roku największym zaufaniem pasażerów cieszyły się: Wizz Air (najlepsza tania linia lotnicza), SWISS (najlepsza
biznesowa linia lotnicza). Za najlepszą tradycyjną linię uznano PLL LOT, a najlepszą czarterową LOT Charters

Spotkanie | Kopalnia Soli w Wieliczce podsumowuje wyniki za rok 2009

Konkurs | Po raz siódmy wyró˝niono najlepsze stacje narciarskie

Podziemny sezon rozpocz´ty JeÊli na narty, to do Jurgowa

Zaproszeni goście wysłuchali koncertu podziemnej orkiestry
Do konkursu stanęły w szranki 63 stacje narciarskie

Pomimo lekkiego kryzysu, który doskwierał kopalni w zeszłym roku, jej
pracownicy powitali rozpoczynajàcy
si´ okres wyt´˝onej pracy z humorem.
Imprez´ poprowadził Piotr Bałtroczyk,
który rozbawił zaproszonych goÊci do
łez.

U

roczystoÊciom towarzyszyło otwarcie wystawy prac Agaty Siwek pt.
„TuryÊci” oraz koncert reprezentacyjnej orkiestry d´tej, która w tym roku
obchodzi jubileusz 180-lecia istnienia.
Tradycyjnie ju˝ zarzàd kopalni
zaprezentował te˝ wyniki za wczeÊniejszy rok. Tym razem nie obyło
si´ bez lekkiego spadku zainteresowania ofertà wielickich podziemi.
Po raz pierwszy od kilku lat liczba
odwiedzajàcych wyniosła mniej ni˝
milion. Gospodarze podkreÊlali jed-

Nagrody za owocną współpracę z
biurami wręczył prezes Kajetan d’Obyrn

nak, ˝e spodziewali si´ gorszych wyników, a ostatnie miesiàce dajà powody do optymizmu. – Turysta weryfikuje atrakcyjnoÊç naszego
obiektu. Choç rok ubiegły przyniósł
11-procentowy spadek, to luty i marzec wskazujà na wzrost liczby zwiedzajàcych – mówił podczas podsumowujàcej prezentacji Marian LeÊny, prezes Kopalni Soli w Wieliczce Trasa Turystyczna.
Przy okazji otwarcia sezonu zarzàd
kopalni postanowił nagrodziç te biura podró˝y, za których poÊrednictwem kopalni´ zwiedziło najwi´cej
osób, uhonorowane zostały one okolicznoÊciowymi dyplomami. Z ràk
Kajetana d'Obyrna, prezesa Kopalni
Soli w Wieliczce, oraz Mariana LeÊnego, prezesa Trasy Turystycznej,
nagrody otrzymali: Małopolska Prywatna Komunikacja Samochodowa,
Cracow Tours i Jan-Pol. Dodatkowo
doceniono te˝ firmy, które najcz´Êciej proponowały swoim klientom
dodatkowe usługi Êwiadczone przez
kopalni´, np. organizowały dla nich
podziemne imprezy. Szerokà ofert´
najch´tniej goÊciom proponowały:
Stay Poland, Intercrac i Orbis Kraków. MKK
19 marca 2010, otwarcie sezonu turystycznego, Kopalnia Soli w Wieliczce

Narciarze i fani narciarstwa ju˝ wiedzà, gdzie sà najlepsze stacje narciarskie oraz gdzie do bezpieczeƒstwa
przywiàzuje si´ najwi´kszà wag´. 12
marca w Ryterskim Raju ogłoszono
wyniki konkursu „Najlepsza stacja narciarska Małopolski 2009/2010 – bezpiecznie i rozwa˝nie”.

D

o konkursu stan´ły w szranki 63
stacje narciarskie. Uczestników
podzielone na trzy kategorie – du˝e,
małe oraz pojedyncze wyciàgi. Tegorocznà edycj´, siódmà z kolei, wygrała stacja Hawraƒ w Jurgowie. Otrzymała Nagrod´ Głównà Marszałka

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe statuetki

Województwa Małopolskiego – bràzowà statuetk´. Dodatkowo wyró˝niono Aren´ Narciarskà Jaworki-Homole i po raz pierwszy w tym roku
przyznano nagrod´ za bezpieczeƒstwo na stoku, którà otrzymała Limanowa-Ski. Głosowaç mógł ka˝dy za
poÊrednictwem internetu. Patronem
medialnym wydarzenia była „Polska
Gazeta Krakowska”. GJ
12 marca, rozstrzygnięcie konkursu
„Najlepsza stacja narciarska Małopolski
2009/2010 – bezpiecznie i rozważnie”,
Ryterski Raj

