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PORADNIA

Bazy danych
Sprawdź, jak bezpiecznie administrować danymi klientów.
strona 18

BRAN˚A
Itaka nakłada kary za nieuczciwą konkurencję.
Warszawskie biuro podróży straciło umowę agencyjną z touroperatorem za udzielanie zniżek wbrew
jego woli. To niejedyny przypadek restrykcji zastosowastrona 3
nych przez Itakę za udzielanie rabatów.

WIADOMOŚCI
TURYSTYCZNE

Zwycięzcy trzeciej
edycji konkursu Róża
Kolumba odebrali wyróżnienia.
strony 10-11 i 20
TEMAT NUMERU

Ubezpieczenia
w turystyce

foto. flickr GenBug

Z numerem dla prenumeratorów

Ubezpieczyciele wolą stabilnych touroperatorów
o niezagrożonej pozycji w branży.
strony 13-15

BIURA
Kolejny feniks z popiołów polskiej turystyki? Firma
Urwisy sp. z o.o. ma tę samą domenę internetową, te
same produkty, tych samych kontrahentów, co biuro Tour
Club New, które ogłosiło upadłość na początku lutego. Nie
posiada natomiast – jak ustaliliśmy – gwarancji ubezpiestrona 4
czeniowej i zezwolenia na działalność.

CENY
Polski kemping tani, ale bez zaplecza. Niemiecki klub
automobilowy ADAC opublikował wyniki analizy cen
strona 5
kempingów w 12 krajach europejskich.

TARGI
Glob umacnia pozycję na targowym rynku. Organizatorzy katowickich targów nie zapomnieli o regionalnej specyfice rynku turystycznego. Na tegoroczną
edycję przyjechało ponad 300 wystawców z kilkunastu
strona 6
krajów.

promocja

Odkryj Cypr Północny
z Citron Travel
strona 7
DESTYNACJE
Indyjski tygrys szykuje się do skoku. W 2020 r. USA
stracą pozycję najpotężniejszej gospodarki świata,
ich miejsce zajmą Chiny, które jednak żółtą koszulkę lidera
strona 9
oddadzą Indiom już w połowie wieku.

TRANSPORT
LOT ku prywatyzacji nabiera tempa. Kluczowym
elementem tego procesu powinny być
zobowiązania przyszłego inwestora co do rozwoju spółki
– mówi Jan Litwiński, były prezes LOT. strona 12

Dotacje | Przepisy blokujà biurom turystyki przyjazdowej dojÊcie do unijnej kasy

Ranking Szkół

Eksportowy paszport donikàd

Gdaƒska szkoła
najlepsza

Działanie 1.6 pod nazwà
„Paszport do eksportu” to furtka do Êrodków unijnych dla
firm prowadzàcych działalnoÊç
eksportowà. A wi´c tak˝e –
logicznie rozumujàc – dla biur
turystyki przyjazdowej. Czy na
pewno?

Joanna Morawska

CZARTERY
Yes Airwyas startują. Czy nowe polskie linie czarterowe odnajdą się na rynku? Na razie nowy przewoźnik
podpisał umowę z jednym touroperatorem. strona 12

T

eoretycznie biura przyjazdowe mogłyby skorzystaç z
tej formy unijnego wsparcia i

staraç si´ o Êrodki unijne na
tzw. nowà technologi´, tzn.
oprogramowanie, strony internetowe, na dofinansowanie katalogów ofertowych
lub udziału w targach zagranicznych. – Taka pomoc byłaby bardzo przydatna dla
wi´kszoÊci naszych biur, ale
tu pojawia si´ małe ale – mówi Tadeusz Milik, prezes Forum Turystyki Przyjazdowej.
– ˚eby móc si´ ubiegaç o te
Êrodki, biuro musi wykazaç w

aplikacji, ˝e minimum 70
proc. sprzeda˝y usług turystycznych pochodzi z turystyki wyjazdowej. Jest to kuriozum, ale nikt si´ tym nie zajàł, nikt tego nie wyjaÊnił –
skar˝y si´. PostanowiliÊmy
wi´c sprawdziç, czy rzeczywiÊcie droga do Êrodków z
„Paszportu do eksportu” jest
dla tej gał´zi bran˝y turystycznej odci´ta.
>> strona 5

cena 12 zł (5% VAT)

Prognozy | Polacy próbujà goniç Europ´ w wydatkach na przyjemnoÊci

WT praktyczne porady
Sprawdź, jak będą wyglądały egzaminy na pilota wyciestrona 16
czek i przewodnika turystycznego.
Sejm złagodził zasady zwrotu podróżnym VAT. Zobacz,
ile jest na to czasu i w jakiej formie można to zrobić.

strona 17
Kiedy postanowienie z wzorca umowy nie może być
uznane za niedozwolone. Sprawdź, co mówi na ten
temat najnowszy wyrok Sądu Najwyższego.

strona 17

Wydamy wi´cej na wypoczynek
WartoÊç rynku usług zwiàzanych z wypoczynkiem i rozrywkà wzroÊnie w Polsce w 2015 r. do
74 mld zł.

S

tatystyczny Polak wydaje na rozrywk´ poza
domem ok. 50 zł tygodniowo. Prawie 13
proc. przeznacza na ten cel od 101 do 200 zł. W
najbli˝szych latach ta kwota ma si´ podwoiç.
Zdaniem Piotra Filipiuka, starszego mened˝era
w dziale konsultingu Deloitte, zwi´kszenie wydatków na wypoczynek i rekreacj´ spowodowane jest bogaceniem si´ społeczeƒstwa, a tak˝e
zmieniajàcymi si´ nawykami Polaków w sposobie sp´dzania wolnego czasu. – Obecna wartoÊç

rynku usług zwiàzanych z wypoczynkiem i rozrywkà to 54 mld zł i b´dzie ona wzrastaç o 7
proc. rocznie – mówi Filipiuk. – W ciàgu najbli˝szych pi´ciu lat ten rynek b´dzie rozwijał si´
szybciej ni˝ rynek produktów. Najwi´kszà dynamik´ rozwoju osiàgnie segment kultury i rekreacji oraz turystyki.
Polacy przeznaczajà 10 proc. swojego dochodu na rekreacj´ i kultur´ z kwoty wydatków na
konsumpcj´. Rocznie przeci´tny obywatel wydaje na to Êrednio ok. 687 zł. Według prognoz
wydatki na aktywny wypoczynek w roku 2015
wzrosnà do 1003 zł. MM
èródło: Raport firmy doradczej Deloitte

Wy˝sza Szkoła Turystyki i Hotelarstwa
w Gdaƒsku zwyci´˝yła w naszym rankingu
szkół wy˝szych kształcàcych studentów
w dziedzinie turystyki i rekreacji.

P

rzygotowane przez redakcj´ WT ranking obejmuje prezentacj´ 53 uczelni.
Uwzgl´dniliÊmy nie tylko szkoły zajmujàce
si´ wyłàcznie turystykà, lecz tak˝e te, które
prowadzà zaj´cia na kierunkach z nià zwiàzanych. Naszymi celami były: ukazanie
przejrzystoÊci szkolnictwa wy˝szego, pokazanie jego stanu oraz gruntowna ocena jakoÊci. Prezentacj´ przygotowaliÊmy na
podstawie badania ankietowego, bioràc
pod uwag´ informacje podane przez uczelnie w nast´pujàcych dziedzinach: oferta
edukacyjna, przygotowanie zawodowe, poziom naukowy, warunki studiowania. Zwyci´zca zdobył 79,5 pkt na 100 mo˝liwych.
Wy˝sza Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w
Gdaƒsku ma najszerzej rozbudowanà ofert´ specjalizacji, wysokà jakoÊç nauki j´zyków obcych, oferuje nauk´ programów
specjalistycznych i mo˝liwoÊç uczestnictwa
w 22 kursach zawodowych.
Na turystycznym rynku edukacyjnym
roÊnie konkurencyjnoÊç, a w zwiàzku z tym
pojawia si´ generalna tendencja dynamicznego rozwoju przygotowania zawodowego,
oferowanego studentom. MAK
>> Więcej w dodatku specjalnym Szkoły Wyższe
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od redakcji
W

brew pozorom nie jest łatwo oceniać innych. Zwłaszcza jeśli chce
się, aby ta ocena była rzetelna, merytoryczna, obiektywna. A takie
cele powinny przyświecać poważnym analizom, rankingom, konkursom.
Dlatego pochylając się ankietami, nadesłanymi na potrzeby naszego rankingu przez szkoły wyższe kształcące przyszłe kadry dla turystyki, czuliśmy spoczywający na naszych barkach ciężar odpowiedzialności. Poświęciliśmy wiele godzin analizowaniu danych, porównywaniu, przeliczaniu punktacji. Podobnie było w przypadku konkursu Róża Kolumba, na
najlepszy katalog z ofertą biura podróży. Kapituła pochylała się nad
wszystkimi z najwyższą uwagą i starannością.
Dzięki temu możemy Państwu z czystym sumieniem przekazać wyniki rankingu, który pomoże wskazać wady i zalety edukacyjnej oferty turystycznej polskich uczelni. Oraz rzetelnie przeprowadzonego konkursu, który jest
jednocześnie oceną standardów obsługi reprezentowanych przez biura podroży.
Mamy nadzieję, że teraz Państwo wysoko ocenicie naszą pracę.

KWIECIE¡
14-16.04.2011 Międzynarodowe Targi Turystyki Dziedzictwa
Przemysłowego i Turystyki Podziemnej, Zabrze, organizatorzy: Urząd Miejski w Zabrzu, MOSiR Zabrze, www.konferencja.zabrze.pl
14-16.04. Międzynarodowa Konferencja Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego. Dziedzictwo przemysłowe dla współczesnego dialogu kultur, innowacyjnej gospodarki i atrakcyjnej konsumpcji turystycznej, Zabrze, organizatorzy: Urząd Miejski w Zabrzu, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Śląska Organizacja Turystyczna, www.konferencja.zabrze.pl
15-17.04.2011 Gdańskie Targi Turystyczne, Gdańsk, organizator: Międzynarodowe Targi Gdańskie, www.mtgsa.pl
18.04.2011 Szkolenie z zakresu medycyny podróży, Katowice,
organizator: śląski o. PIT, www.izbaturystyki.org

MAJ
LOGICZNIE RZECZ BIORĄC
10-11.05.2011 II ogólnopolska konferencja naukowa „Turystyka religijna. Spojrzenie interdyscyplinarne”, Szczecin, organizator: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Zarządzania Turystyką, www.wzieu.pl

Rynek nie toleruje pró˝ni

K

iedy jesienią upadły dwa duże biura podróży, należałoby sądzić, że to rezultat naprawdę ciężkich czasów. Zadziałał psychologiczny efekt globalnego kryzysu, tyle że trochę przesunięty w kalendarzu. O upadku Orbis Travel dowiedziałam się na
Kaukazie, od Waldka Ławeckiego (biuro podróży Bezkresy), który nie wydawał się
tym wstrząśnięty. Tłumaczył: – Małe biura są odporne. Ja nie zrobię imprezy na kredyt, bo nikt mi nie da miejsc w hotelu czy samolocie na słowo. Nie wytarguję też
niskiej ceny w modnej miejscowości, więc by być konkurencyjny, muszę się bardziej starać.
Ledwo wróciłam do kraju, dowiedziałam się, że właśnie narodził się nowy polski touroperator: Summerelse. Na konferencji nowicjusz promował się jako
najmłodsze polskie biuro… z 30-letnim doświadczeniem. Jak się okazało, jego pracownicy rzeczywiście mogli się pochwalić doświadczeniem. Zdobytym… w Orbisie. Nikt tu nie wymyślił prochu: w katalogu dobrze znane polskim turystom kierunki śródziemnomorskie. Dowiedziałam się: upadły dwa
biura, powstała luka.
Na tyle duża, że ośmieliła innych. Na rynku pojawił się kolejny nowy touroperator: Marek Kamieński. Skądinąd dobrze znany w turystyce, ale jego podwarszawskie biura zajmowały się dotychczas sprzedażą agencyjną. Oferta
Mag Maru jest jednak bardziej oryginalna: kierunek północna Teneryfa, dotychczas nieznana polskim turystom. Jeszcze dalej (choć geograficznie bliżej)
idzie zięć pana Marka Efe Turkel. Załatwił czartery na Cypr Północny i otworzył
kolejne biuro: Citron Travel.
I tak zamiast kryzysowej smuty mamy w turystyce urodzaj: nowe biura, nowe kierunki, nowe hasła. Rynek turystyczny, podobnie jak życie, próżni nie
toleruje.
Liliana Olchowik

11-13.05.2011, IX krajowa konferencja z cyklu „Ochrona
Przyrody a Turystyka” – turystyka w parkach narodowych i
obszarach Natura 2000, Rzeszów, organizator: Zakład Ekologii
i Ochrony Przyrody w Turystyce Uniwersytetu Rzeszowskiego,
www.univ.rzeszow.pl
12-14.05.2011 XI Międzynarodowe Targi Turystyki „W stronę słońca”, Opole, organizator: Agencja reklamowa „Profil”,
www.profil.pl
13.05.2011 Konferencja „Turystyka wodna w Polsce –
wyzwania na dziś, jutro i do 2020 roku”, Augustów,
organizator: podlaski o. PIT, www.pit.org.pl
13-14.05.2011 I Międzynarodowe Targi Turystyczne „Na Pograniczu”, Sejny, organizator: Expo Sejny, www.expo.sejny.pl
14-15.05.2011, V Spływ i Zawody Kajakowe Branży Turystycznej, Augustów, organizator: podlaski o. PIT, www.pit.org.pl
17-19.05.2011, IV Forum Turystyczne Państw Bałtyckich
„Tourism Linking Baltic Countries”, Gdańsk i Sopot,
organizator: www.gdansk.pl
19-20.05.2011 międzynarodowa konferencja naukowa
„Uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie”, Gdańsk, organizator: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku,
www.wstih.pl
23.05.2011 Szkolenie „Zasady profesjonalnej obsługi i kontaktu z gościem hotelowym”, Katowice, organizator: Centrum
Edukacji i Biznesu, www.ceib.com.pl

POD KONTROLĄ

Zawłaszczanie czy destrukcja?

Z

niepokojem i obawą o przyszłość promocji turystycznej regionów odnotowuję sygnały o próbach zawłaszczania regionalnych organizacji turystycznych
podejmowanych przez lokalnych polityków, pazernych przedsiębiorców czy
przedstawicieli jednostek samorządowych – członków organizacji – w celu realizacji ich partykularnych interesów. Stosowanie ultimatum niewypłacenia składki członkowskiej w sytuacji niewykonania takiej czy innej woli donatora nie jest
już jednostkowym przypadkiem. Wymyślne techniki nękania kontrolami i sprawozdaniami, aby mieć powód do odebrania przyznanej dotacji, a przez to coś
wymusić, to już metoda w systemie. Wydawanie nakazu zatrudniania polityków, którzy szukają pracy bez pracy pod rygorem blokowania udziału w konkursach o środki unijne, ma już odniesienia na rynku. Odnoszę wrażenie, że ROT z
budżetem blisko 30 mln zł stały się łakomym kąskiem, polem do gier politycznych, a dla niektórych pomysłem na dobry biznes bez inwestycji czy supersynekurę.
Apeluję do całego środowiska, w tym POT i MSiT, o podjęcie zdecydowanych kroków, aby przeciwdziałać tym praktykom destrukcji systemu, aby zachować merytoryczną i polityczną autonomię ROT-ów jako rzemieślników turystycznych, bo inaczej tworzony przez 11 lat system się zawali. Widać, że
Kodeks dobrych praktyk nie pomógł.
A może już nadszedł czas na rezygnację z formuły stowarzyszenia, przekształcenie się w samodzielne podmioty gospodarcze, dywersyfikację źródeł utrzymania, a przez to ostateczne uniezależnienie od polityki, polityków i nieczystych zagrań, a poddanie się prawom rynku?
Wojciech Fedyk

30.05-1.06.2011 V konferencja naukowo-branżowa „Gospodarka turystyczna w regionie: przedsiębiorstwo – samorząd
– współpraca”, Szklarska Poręba, organizator: Uniwersytet
Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Regionalnej i
Turystyki w Jeleniej Górze, Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną, www.ue.wroc.pl

wa˝ne terminy
MINÑ¸ TERMIN
15 kwietnia – minął termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu „Na
najlepsze destynacje turystyczne – EDEN”, www.pot.gov.pl
15 kwietnia – minął termin składania ofert na przygotowanie i
przeprowadzenie szkoleń autorskich z szeroko rozumianej tematyki
Partnerstw Trójsektorowych i Lokalnych Strategii Rozwoju na potrzeby projektu „EURO 2012 – szansa turystyczna dolnośląskich
subregionów”, www.dot.org.pl
WA˚NE W NAJBLI˚SZYM CZASIE
30 kwietnia – mija termin nadsyłania propozycji logotypów do organizowanego przez Dolnośląską Organizację Turystyczną konkursu
na logo turystyczne Dolnego Śląska. www.dot.org.pl
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Notowania

06.04 waluty
0,0332 USD 
baht tajlandzki 1 THB
dinar tunezyjski 1 TND
0,7200 USD 
dirham marokański 1 MAD 0,1262 USD 
dolar australijski 1 AUD 1,0443 USD 
dolar hongkoński 1 HKD 0,1286 USD 
dolar kanadyjski 1 CAD 1,0411 USD 
frank szwajcarski 1 CHF 1,0883 USD 
0,0054 USD 
forint węgierski 1 HUF
0,1676 USD 
funt egipski 1 EGP
1,6333 USD 
funt szterling 1 GBP
hrywna ukraińska 1 UAH 0,1254 USD 
0,0117 USD 
jen japoński 1 JPY
0,1527 USD 
juan chiński 1 CNY
korona czeska 1 CZK
0,0587 USD 
0,1922 USD 
korona duńska 1 DKK
0,0900 USD 
korona estońska 1 EEK
0,0088 USD bz
korona islandzka 1 ISK
korona norweska 1 NOK 0,1832 USD 
korona szwedzka 1 SEK 0,1586 USD 
kuna chorwacka 1 HRK 0,1943 USD 
lew bułgarski 1 BGN
0,7328 USD 
lira turecka 1 TRY
0,6611 USD 
0,4151 USD 
lit litewski 1 LTL
2,0222 USD 
łat łotewski 1 LVL
nowy sol peruwiański 1 PEN 0,3561 USD 
peso argentyńskie 1 ARS 0,2467 USD 
peso meksykańskie 1 MXN 0,0847 USD 
rubel białoruski 1 BYR
0,0003 USD bz
real brazylijski 1 BRL
0,6191 USD 
0,0355 USD 
rubel rosyjski 1 RUB
0,0227 USD 
rupia indyjska 1 INR
szekel izraelski 1 ILS
0,2899 USD 

0,0231 EUR 
0,5024 EUR 
0,0880 EUR 
0,7286 EUR 
0,0898 EUR 
0,7264 EUR 
0,7594 EUR 
0,0038 EUR 
0,1169 EUR 
1,1397 EUR 
0,0875 EUR 
0,0082 EUR 
0,1065 EUR 
0,0409 EUR bz
0,1341 EUR bz
0,0916 EUR 
0,0062 EUR bz
0,1278 EUR 
0,1107 EUR 
0,1356 EUR 
0,5113 EUR bz
0,4613 EUR 
0,2897 EUR 
1,4110 EUR 
0,2485 EUR 
0,1721 EUR 
0,0591 EUR 
0,0002 EUR bz
0,4329 EUR 
0,0248 EUR 
0,0158 EUR 
0,2023 EUR 

ZMIANY KURSÓW 06.04
1 dolar USA

1 euro

2,7725 3,973
PLN

PLN

07.04 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
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
ISK
LTL
LVL
EUR
NOK
EUR
RUB
RON
EUR
EUR
CHF
SEK
TRY
UAH
HUF
GBP
EUR

E 95
1,35
1,55
2870
2,37
9,59
34,20
12,22
1,25
1,55
1,57
1,59
1,33
1,73
1,49
216,10
4,60
0,89
1,53
14,08
1,56
25,90
5,28
1,44
1,29
1,81
14,38
3,94
9,60
377,00
1,34
1,52

ON
1,35
1,38
2580
2,51
9,28
33,70
11,37
1,31
1,36
1,47
1,39
1,29
1,42
1,45
223,90
4,36
0,90
1,45
13,52
1,41
26,40
5,31
1,35
1,24
1,94
14,19
3,42
9,07
375,00
1,40
1,43

01-31.03 lotniska
LICZBA ODPRAWIONYCH OSÓB

Gdańsk-Rębiechowo, im. Lecha Wałęsy
167 000
Katowice-Pyrzowice
142 101
Kraków-Balice, im. Jana Pawła II
211 095
Łódź, im. W. Reymonta
24 770
Warszawa-Okęcie, im. F. Chopina
663 000
Wrocław-Strachowice, im. M. Kopernika
110 308
Źródło: dane statystyczne portów lotniczych,
www.prtl.pl
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Bran˝a turystyczna
Rabaty | Touroperator zrywa umowy i nakłada kary pieni´˝ne na biura

Itaka karze za nieuczciwà konkurencj´
Warszawskie biuro podró˝y straciło
umow´ agencyjnà z Itakà z powodu
udzielania zni˝ek wbrew woli touroperatora. Temat rabatów wcià˝ porusza
Êrodowisko, choç niektórzy mówià o
bran˝owej hipokryzji.

Marzena German

T

o niejedyny przypadek restrykcji
zastosowanych przez Itak´ za
udzielanie rabatów. W ostatnich
tygodniach wysłała ona noty z karami
w wysokoÊci 10 tys. zł do dwóch biur
podró˝y, które – zdaniem touroperatora – łamały umow´ agencyjnà. „W
zwiàzku z nieustajàcà dyskusjà dotyczàcà udzielania przez niektóre biura
agencyjne zni˝ek, jaka toczy si´ na forach internetowych, BP Itaka przypomina, ˝e od dawna jest przeciwna
praktykom udzielania podobnych zni˝ek” – czytamy w komunikacie wysłanym przez Itak´ do agentów. „To właÊnie dlatego dwa lata temu zmieniona
została umowa agencyjna i zakaz
udzielania rabatów widnieje tam w
sposób usankcjonowany” – tłumaczy
organizator. „Itaka konsekwentnie
b´dzie kontrolowaç przestrzeganie zapisów umowy, które mówià o utrzymaniu jednakowej ceny we wszystkich
punktach sprzeda˝y. W tym celu została podpisana umowa z zewn´trznà,
profesjonalnà firmà audytorskà”.
Jednym z agentów udzielajàcych
zni˝ek na portalach grupowych były

ceprezes ds. sprzeda˝y i marWakacje.pl. – Akcje marketinketingu w Itace. – Za ten
gowe realizowane przez portasam produkt klient powinien
le nale˝àce do Enovatis SA nipłaciç tyle samo, niezale˝nie
gdy nie skutkowały wyłàczeod tego, czy swój wyjazd zaniem lub zerwaniem umowy
kupił w naszym sklepie, czy
agencyjnej z ˝adnym ze współte˝ w biurze agencyjnym –
pracujàcych touroperatorów.
komentuje. Przyznaje, ˝e na
Ka˝dy wniosek lub roszczenie
poczàtku lat 90., kiedy Polanaszego partnera, nie tylko w
przypadku Groupon.pl, lecz Iwona Sokołow- cy zacz´li masowo podró˝owaç poza granice kraju, panotak˝e w ka˝dym mo˝liwym za- ska: W tym zakresie mamy
kresie, jest rozpatrywany indy- pewną branżową wała swego rodzaju dowolnoÊç. Niektóre z biur agencyjwidualnie i polubownie. Itaka hipokryzję.
nych doÊç swobodnie manipubyła i pozostaje naszym stałym
partnerem handlowym – komentuje lowały cenami, co powodowało, ˝e nieIwona Sokołowska, dyrektor pionu Êwiadomy klient najcz´Êciej przepłacał.
sprzeda˝y Wakacje.pl, Enovatis.pl i – To, co kiedyÊ uznawane było za zaradnoÊç i spryt sprzedawcy, dziÊ raczej poWypoczynek.pl (Enovatis).
stawilibyÊmy na granicy uczciwoÊci
Kształtowanie polityki sprzeda˝y
handlowej – konkluduje Henicz i podWakacje.pl zgadzajà si´ z zapisami kreÊla, ˝e trzymywanie identycznych
umów agencyjnych. – Zasadne jest za- cen na te same produkty nie jest prakkazywanie udzielania zni˝ek przez tykà niecodziennà. Podobnà polityk´
touroperatora agentowi – mówi Soko- cenowà obserwuje si´ w innych branłowska. – Nie mo˝emy zgodziç si´ jed- ˝ach: spo˝ywczej, tekstylnej czy w eleknak na wkraczanie przez niego w ob- tronice. Iwona Sokołowska dodaje naszar polityki marketingowej agencji tomiast, ˝e polski rynek turystyczny nie
turystycznej. Niestety wi´kszoÊç agen- jest gotowy na samodzielne tworzenie
tów udziela klientowi zni˝ek pod sto- cen. – Mimo ˝e ustawa o usługach turyłem, a jednoczeÊnie krytykuje działa- stycznych nie odnosi si´ do aspektu
nia marketingowe swoich konkuren- kształtowania polityki sprzeda˝owej i
tów. Mamy w tym zakresie pewnà cenowej na linii touroperator – agent,
bran˝owà hipokryzj´ – zauwa˝a Soko- to uwa˝am, ˝e obecnie nasz rynek jest
łowska.
za mało dojrzały, aby pozwalaç na kon– Od wielu lat stoimy na stanowisku kurowanie cenà – przyznaje. Sokołowzrównania cen we wszystkich punktach ska zaznacza, ˝e choç generalnie wszysprzeda˝y – tłumaczy Piotr Henicz, wi- scy touroperatorzy stosujà zakaz wpły-

wania na finalnà cen´ dla klienta, to
zdarzajà si´ sytuacje, kiedy organizator
przygotowuje ofert´ na wyłàcznoÊç dla
wybranego agenta. Wówczas polityka
cenowa jest luêniejsza i wynika ze
wspólnych ustaleƒ obu graczy.

Czym konkurowaç?
– Uwa˝am, ˝e Itaka słusznie post´puje, przestrzegajàc restrykcyjnie zapisów umowy agencyjnej, która zakazuje
agentom udzielania zni˝ek, a nakładanie kar finansowych to dobry pomysł
na ukrócenie takich praktyk. Biura nie
powinny konkurowaç mi´dzy sobà cenami, ale sposobem obsługi klienta,
poziomem wiedzy konsultantów, umiej´tnoÊcià znalezienia dla klienta oferty,
która jest odpowiedzià na jego zainteresowania i potrzeby – mówi Krzysztof
Mietlicki, dyrektor zarzàdzajàcy, GIFT
Centrum Podró˝y, Warszawa. – Turystom, którzy pytajà w naszym biurze o
mo˝liwoÊç otrzymania zni˝ki, wyjaÊniamy, ˝e nie jesteÊmy uprawnieni do jej
udzielania, a z drugiej strony prowizje,
jakie otrzymujemy za poÊrednictwo w
sprzeda˝y ofert, nie sà na tyle wysokie,
by obni˝anie ceny było w ogóle mo˝liwe. Zasada utrzymania tych samych
cen na oferowane imprezy powinna
obowiàzywaç tak˝e touroperatorów.
Ci, którzy tolerujà przyznawanie rabatów przez biura agencyjne, portale internetowe lub sami takowych udzielajà,
nie sà dla nas odpowiednimi partnerami biznesowymi.

Beatyfikacja | Tylko 22 tys. polskich pielgrzymów wybiera si´ do Watykanu

Rzym nie b´dzie p´kał w szwach
Władze Rzymu oÊwiadczyły, ˝e na
beatyfikacj´ Jana Pawła II przyjedzie
znaczniej mniej pielgrzymów,
ni˝ przewidywano.

W

edług Biura Informacji dla Pielgrzymów przy polskim koÊciele Êw. Stanisława w Rzymie na uroczystoÊci przyjedzie ok. 300 zorganizowanych grup,
łàcznie 22 tys. pielgrzymów z Polski. –
Zainteresowanie jest du˝o mniejsze, ni˝

List

WT

si´ spodziewano – potwierdza duszpasterz polskich pielgrzymów ks. Piotr
Studnicki. – Spora liczba osób zrezygnowała z pielgrzymki. Ceny noclegów w
rzymskich hotelach wracajà do normy.
Potwierdzajà si´ te˝ słowa Giuseppe
Roscioli, szefa Stowarzyszenia Hotelarzy Rzymskich, o tym, ˝e polscy pielgrzymi praktycznie nie skorzystajà z
oferowanej bazy noclegowej. W wi´kszoÊci b´d´ uczestniczyç tylko w beaty-

fikacji i zaraz po niej wyjadà. Ci, którzy
zdecydowali si´ zostaç na dłu˝ej, sà zakwaterowani głównie na przedmieÊciach Rzymu.
Biuro turystyczno-pielgrzymkowe
Frater odczuwa ju˝ skutki rezygnacji.
Pojedzie z nim kilkaset osób, jednak
wczeÊniej deklaracji było dwa razy
wi´cej. Co druga osoba zrezygnowała
z wyjazdu. Z kolei Orlando Travel wysyła 60 autokarów i łàcznie ponad 3

tys. pielgrzymów. – Nie jest to jednak
liczba, której si´ spodziewaliÊmy. Zainteresowanie pielgrzymkà jest obecnie du˝o mniejsze ni˝ np. 2 miesiàce
temu – mówi Agata Mueck. – Nie odnotowujemy rezygnacji z wczeÊniejszych rezerwacji. Pielgrzymi, którzy
zadeklarowali wyjazd, nie wycofujà si´
z niego, natomiast zacznie mniej nowych osób wykazuje ch´ç udziału w
pielgrzymce. MM

do redakcji

W numerze 7 „Wiadomości Turystycznych”
analizowaliśmy raport Światowego Forum
Gospodarczego. Zastanawialiśmy się nad
tym, czy Polska może awansować w rankingu krajów konkurencyjnych turystycznie. Oto kolejny głos w tej sprawie.
Na tle dyskusji o ostatniej liście konkurencyjności turystycznej poszczególnych krajów, ujętej
w raporcie Światowego Forum Gospodarczego
(WEF) zauważmy, że takie czy inne na niej
miejsce niekoniecznie przekłada się np. na decyzje konsumenta o wyjeździe. Natomiast poszczególne wskaźniki mogą być cenną wskazówką co do stanu różnych uwarunkowań, które czasami można lub warto zmienić, aby np.
wzmocnić konkurencyjność bądź też po prostu
poprawić warunki działania przedsiębiorstw turystycznych czy poruszania się turystów.
Wyjściowym problemem raportu jest to, że
samo pojęcie konkurencyjności turystycznej
nie zostało w nim zdefiniowane. Inaczej mówiąc, zakłada się, że wszyscy i tak wiedzą, o
co chodzi (podobnie ma się rzecz w „obwiązującym” obecnie komunikacie 2010/352 Komi-

sji Europejskiej o nowych ramach politycznych dla turystyki w Europie), to zaś nie jest
prawdą. Choć na pewno ważna jest moc przyciągania zagranicznych turystów (zwłaszcza
wakacyjnych) oraz inwestorów. Wobec tego
można się zastanawiać jednak, jaka ma być
różnica między tak niejednoznacznie i szeroko
zdefiniowaną konkurencyjnością a (potencjalną) atrakcyjnością turystyczną poszczególnych krajów.
Inny narzucający się wniosek wynikający z
lektury raportu i jego rankingu jest taki, że im
bogatszy i bardziej rozwinięty (również pod
względem cywilizacyjnym, według standardów zachodnich) jest dany kraj, tym wyższa
będzie jego pozycja na liście i tym wygodniej
będzie w nim przebywać i odpoczywać przybyszowi z innych krajów, jeśli finansowo i formalnie będzie go stać na przyjazd.
Odpowiadając wobec tego na pytanie, czy
Polska może konkurować z takimi krajami jak
Francja, Niemcy czy Szwajcaria, powiemy, że
zdecydowanie tak, ale tylko wówczas, jeśli
zdołamy (znacznie) poprawić te cywilizacyjne
standardy (np. stan dróg, czystość, zachowa-

nie autentyzmu, kultury i krajobrazów w stosunku do postępującej uniformizacji, poszanowanie odrębności, kontakty między młodzieżą,
współpracę naukową, stosunki handlowe).
Będzie to jednak wynikiem rozwoju w ogóle,
nie zaś skutkiem działań i zapobiegliwości samej branży turystycznej czy też opłacanej z
kieszeni podatnika oficjalnej promocji. Konkurencyjność w postaci przedstawionej przez
WEF jest wartością jak najbardziej względną.
Powstaje bowiem zasadnicze pytanie, na kim
ta konkurencyjność ma robić wrażenie. Co
wynika dla Polaka z faktu, że np. USA znajdują
się na początku tej listy? Na letni urlop nad
zimny kalifornijski ocean, na Florydę czy do
amerykańskiej kolonii Portoryko przeciętny Polak raczej nie pojedzie, za to wybierze o wiele
bardziej przyjazną Turcję.
Z punktu widzenia branży konkurencyjność należy też odczytywać jako atrakcyjność zarówno
dla turystów zagranicznych, jak i krajowych
(oraz inwestorów, skądkolwiek oni przybywają). Jeżeli hotel jest pełny, hotelarzowi w jest
zasadzie obojętne, jakiego pochodzenia są jego
goście. Innymi słowy, na realnym niemieckim

rynku tak naprawdę konkurują Mazury i Jezioro
Bodeńskie, podobnie jak dla Polaków nie tylko
Grecja z Hiszpanią, ale również Wybrzeże Bałtyckie z niemieckimi wyspami na Morzu Północnym oraz francuską Bretanią. Jednakże w
kwestie konkurencyjności turystyki krajowej raport WEF nie wchodzi, podobnie jak nie czyni
tego w stosunku do innych, niewakacyjnych
motywów podróży (np. wyjazdy w interesach,
podróże naukowe, wokółmigracyjne), dzięki
którym branża turystyczna osiąga niejednokrotnie większe obroty aniżeli w przypadku obsługi
krajoznawczych i wakacyjnych wycieczek.
Tymczasem rynek jest jeden, branża bardzo
różnorodna, zaś motywów podróży bez liku.
Salwador znajduje się na jeszcze gorszym miejscu aniżeli Polska, chociaż przyjeżdża do niego
mnóstwo mieszkańców i obywateli USA.
Z tym że według paszportów są to dawni Salwadorczycy.
Henryk Handszuh,
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa,
były dyrektor Departamentu Rynków Światowej Organizacji Turystyki

krótko
Lotnisko Chopina otrzymało Business Superbrands. Tytuł Superbrands przypadł natomiast TUI, Neckermannowi oraz Starwood Hotels, właścicielowi hotelu Sheraton w Warszawie.
Po raz pierwszy w tym roku pojawiła się
kategoria „Miasta i regiony”, które oceniane były za wykorzystanie swoich marek do przyciągania inwestorów i turystów. Tu uhonorowane zostały Warszawa, Poznań i Mazury Cud Natury. – Superbrands jest dla nas ważnym wyróżnieniem, potwierdzającym pozycję i znajomość znaku firmowego Lotniska Chopina
– mówi Radosław Żuk, dyrektor Biura
Public Relations „Porty Lotnicze”. The Superbrands działa od 15 lat w ponad 80
krajach. Jej celem jest promowanie marek silnych na lokalnych rynkach oraz rozpowszechnianie idei brandingu. MG

Imagis SA nie jest już udziałowcem Grupy eholiday.pl. Imagis SA,
firma zajmująca się dostarczaniem
Systemu Informacji Geograficznej, do tej
pory posiadała 51 proc. udziałów w
eholiday.pl. Teraz podzieli je między założycieli Grupy e.holiday.pl a firmę Nzolo
Holding Limited. Po zakończeniu transakcji Grupa e.holiday, do której należało
dotychczas 49 proc. udziałów, otrzyma
kolejne 11 proc. Firmie Nzolo Holding Limited przypadnie 40 proc. MM

Według TNS OBOP 63 proc.
Polaków wykorzystuje internet
przy wyborze ofery urlopowej. Wakacyjny odpoczynek ciągle wiąże się dla
Polaków z dość dużymi wydatkami, dlatego z reguły przy planowaniu nie
uwzględniają dodatkowych, kosztownych atrakcji. Coraz częściej natomiast
wybierają wakacje za granicą, w 2010
r. z takiej formy wypoczynku skorzystało 13 proc. badanych przez CBOS. MM

Konsulat Generalny Hiszpanii otworzy w tym roku cztery centra składania wniosków wizowych na terenie
Rosji. Znajdą się one w Rostov-on-Don,
Samarze, Nowosybirsku i Jekaterynburgu. Otwarcie kolejnych dwóch centrów
planowe jest na jest rok 2012. Rosjanie
będą mieli wkrótce możliwość otrzymania wiz wielokrotnych, z okresem ważności do jednego roku. W 2010 r. Hiszpanię
odwiedziło ponad 605 tys. Rosjan – o
43,4 proc. więcej niż w 2009 r. MM

Branża i dziennikarze dyskutowali
o wpływie sytuacji w Afryce Północnej na polski rynek turystyczny. Debatę zorganizowała redakcja „Rzeczpospolitej” oraz Exim Tours. Wziął w niej
udział m.in. ambasador Tunezji. Uczestnicy byli zgodni co do faktu, że Tunezja
jest w tej chwili krajem całkowicie bezpiecznym i gotowym na przyjęcie turystów. Natomiast różne były opinie na temat tego, kiedy ten kierunek znów odzyska popularność wśród Polaków. – Sądzę, że o ile Egipt wróci jako destynacja
latem lub najpóźniej jesienią, to w przypadku Tunezji nie nastąpi to w tym roku
– mówił Jacek Jędrzejczyk z biura podroży Travel Samarytanka. W dyskusji
wziął też udział przedstawiciel „Wiadomosci Turystycznych”. MW
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Cyfry i wskaêniki

06.04 oferta
CENY WYCIECZEK LAST MINUTE
– DOMINIKANA, 7-9 DNI

12664zł

Playa Bavaro, hotel Ocean Sand
Golf & Beach Resort*****, 7
dni, data wylotu: 1.04, organizator: Neckermann (PL), źródło:
www.fly.pl

15730zł

Playa Bavaro, hotel Grand Palladium Punta Cana*****, 7 dni,
data wylotu: 25.04, organizator:
Ecco Holiday (PL), źródło: fly.pl

15302z

Playa Bavaro, hotel Natura Park
Beach Eco Resort & Spa*****,
7 dni, data wylotu: 20.04., organizator: Trade & Travel Company
(PL), źródło: www.fly.pl

27306zł

El Macao, hotel Zoetry
Agua*****, 7 dni, data wylotu:
24.04., organizator: Kuoni (GB),
źródło: www.kuoni.co.uk

18375zł

Playa Bavaro, hotel Gran Bahia
Principe*****, 9 dni, data wylotu: 16.04., organizator: Čedok
(CZ), źródło: www.cedok.cz

07.02 giełda
SPÓŁKI POLSKIE
Interferie (INF) kurs: 4.99 (04-06-2011 17:30:03),
zmiana: -0.01 (-0.20%), obroty: 18 785.60
Orbis Grupa Hotelowa (ORB) kurs: 41.89 (04-06-2011
17:30:02), zmiana: +2.01 (+5.04%), obroty: 566 737.27
Rainbow Tours (RBW) kurs: 6.78 (04-06-2011
17:30:02), zmiana: +0.27 (+4.15%), obroty: 77 279.50
Travelplanet (TVL) kurs: 14.60 (04-06-2011 17:30:04),
zmiana: +0.20 (+1.39%), obroty: 3 791.90

WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

Szczecin | Biuro Urwisy sp. z.o.o. działa bez zgody urz´du marszałkowskiego i gwarancji ubezpieczeniowej

Kolejny feniks z popiołów polskiej turystyki?
Szczeciƒska firma Urwisy sp. z o.o. ma
t´ samà domen´ internetowà, te same
produkty i kontrahentów, co biuro Tour
Club New, które upadło na poczàtku lutego. Nie posiada natomiast gwarancji
ubezpieczeniowej i zezwolenia na działalnoÊç.

Marzena Zarzycka

A

gata Grzelczak, właÊcicielka szczeciƒskiego biura Tour Club New 4
lutego zło˝yła w sàdzie wniosek o
ogłoszenie upadłoÊci osoby fizycznej.
Wkrótce potem na domenie internetowej zarejestrowanej przez nià pojawiła
si´ strona nowej firmy, Urwisy sp. z o.o.
Natychmiast zawrzało na forach internetowych, mail w tej sprawie otrzymała
tak˝e nasza redakcja: ...” piszà Paƒstwo
m.in. o biurach, które zbankrutowały, a
ich udziałowcy, ˝ony, rodziny itp. zakładajà po cichu na siebie kolejne biura,
które stanowià potencjalne zagro˝enie
dla ju˝ oszukanych i nowych klientów.
Mówi´ tu np. o Selectoursie (...). Tak˝e
na szczeciƒskim rynku upadło biuro,
które (...) ju˝ po cichu si´ "odradza".
Mowa tu o Tour Club, którego właÊcicielka p. Agata Grzelczak ogłosiła upadłoÊç w dn. 04.02.2011 (...). W chwili
obecnej utworzono spółk´ pomi´dzy p.
Agatà Grzelczak a (...) p. Jackiem Sierakowskim o nazwie Biuro Podró˝y
Urwisy Sp. z o.o”

Transakcja mi´dzy biurami
Faktycznie, Agata Grzelczak nie
wyst´puje jako właÊciciel firmy Urwisy.
Prezesem jest Jacek Sierakowski. Ale

nowe biuro ogłosiło na swojej stronie
internetowej: „...w dniu 11 marca 2011
r. został zakoƒczony proces zakupu
przez naszà firm´ od poprzedniego organizatora całego know-how organizacji kolonii i obozów letnich”. Dalej czytamy: „Nasze biuro podró˝y (...) przej´ło równie˝ wszystkie zobowiàzania
wzgl´dem klientów (...) oraz touroperatorów, którzy zamieÊcili ofert´ w
swoich katalogach. Sà to zobowiàzania
pełne obejmujàce gwarancj´ jakoÊci
oraz zobowiàzania finansowe wzgl´dem klientów, którzy wykupili imprezy
w grudniu i styczniu i wpłacili zaliczki.
Informujemy równie˝, ˝e przej´liÊmy
wszystkie kontrakty z bazami hotelowymi na wakacje 2011, jak równie˝ z
przewoênikami oraz kadrà zatrudnianà na koloniach i obozach”.
Nie pojawia si´ nazwa biura, od
którego Urwisy miały kupiç know-how oraz przejàç zobowiàzania wobec klientów. Nazwy produktów i
kontrahentów wskazujà jednak, ˝e firma przej´ła je po Tour Club New.

Marszałek bada, ZIT ostrzega
Tymczasem – jak si´ dowiedzieliÊmy
w zachodniopomorskim urz´dzie marszałkowskim – 6 kwietnia (w momencie
przygotowywania tego tekstu) Urwisy
nie posiadały gwarancji ubezpieczeniowej ani wpisu do rejestru organizatorów
turystyki. Wprawdzie przez jakiÊ czas
firma podawała jako ubezpieczyciela
TU Europejskie, ale to nie było zgodne
z faktami. – Na stronie internetowej firmy Urwisy pojawiła si´ informacja, ˝e
posiada gwarancj´ na rzecz marszałka

województwa wystawionà przez Europejskie. Co prawda rozmowy były prowadzone, ale ostatecznie gwarancja nie
została wystawiona. Po interwencji zapis został usuni´ty ze strony biura – mówi Beata Kalitowska, dyrektor zarzàdzajàca TU Europejskie.
Urzàd marszałkowski wszczàł post´powanie administracyjne w sprawie
„stwierdzenia prowadzenia działalnoÊci
organizatora turystyki i poÊrednika turystycznego bez wymaganego wpisu do
rejestru”. Sprawà zainteresowała si´ te˝
Zachodniopomorska Izba Turystyki.
Do Urz´du Kontroli Skarbowej wpłyn´ło pismo ZIT z proÊbà o zbadanie
poprawnoÊci transakcji finansowej
przeprowadzonej pomi´dzy firmà
Urwisy a upadłym Tour Club New dotyczàcej zakupu know-how. Według zarzàdu ZIT w takim przypadku dojÊç
mogło do złamania prawa, gdy˝ trans-

akcja została przeprowadzona przez
podmiot, który zgłosił upadłoÊç i którego majàtkiem zarzàdza syndyk. ZIT
skierowała równie˝ do wszystkich swoich członków pismo, w którym informuje, ˝e biuro Urwisy działa bez zezwolenia na organizowanie imprez turystycznych. – DziałalnoÊç tego biura jest szkodliwa nie tylko dla klientów, lecz tak˝e
dla całej bran˝y, bo takie przypadki
przekładajà si´ na jej ogólny wizerunek
– komentuje Dorota Namirowska-Sznycer, prezes zarzàdu ZIT.
Pomimo wielokrotnych prób nie udało nam si´ skontaktowaç z Agatà Grzelczak, numer telefonu, który podała przy
rejestracji domeny, nie odpowiadał. W
dniu, gdy ten numer gazety został oddany do druku, firma Urwisy poinformowała na stronie internetowej, ˝e wycofuje swojà ofert´ do czasu uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turystyki.

KOMENTARZ
Joanna Torbé, prawnik
Działalność gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych i pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o
świadczenie usług turystycznych jest regulowana przez przepisy ustawy o usługach turystycznych. Jej prowadzenie wymaga uzyskania
wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych przed rozpoczęciem działalności. Marszałek województwa wydaje z urzędu decyzje o stwierdzeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego bez wymaganego
wpisu do rejestru i o zakazie wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego przez okres 3 lat. Natomiast zgodnie z art. 601 Kodeksu wykroczeń,
kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji, wpisu
do rejestru działalności regulowanej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

SPÓŁKI ZAGRANICZNE
Accor (AC.PA) kurs: 31.67 EUR (06-04-2011 16:35),
zmiana: 0.17 (0.54%), obroty: 628,931
Kuoni (KUNN.SW) kurs: 412.50 CHF (06-04-2011
16:30), zmiana: 2.50 (0.60%), obroty: 6,805
Lufthansa (LHA.DE) kurs: 14.94 EUR (06-04-2011
16:35), zmiana: 0.17 (1.15%), obroty: 2,968,610
Ryanair (RYA.L) kurs: 3.397 EUR (06-04-2011 16:35),
zmiana: 0.077 (2.32%), obroty: 4,604,635
Thomas Cook (TCG.L) kurs: 173.40 GBP (06-042011 16:35) zmiana: 5.30 (3.15%), obroty: 4,161,118
TUI (TUI1.DE) kurs: 8.76 EUR (06-04-2011 16:35)
zmiana: 0.01 (0.16%), obroty: 1,259,730

WT SONDA

Czy istnieje potrzeba konsolidacji polskiej bran˝y turystycznej?

15.04 pogoda
Acapulco, Meksyk 30º C

Kenia, Mombasa 32º C

Argentyna, Buenos Aires 20º C

Kuba, Varadero 31º C

Austria, Wiedeń 15º C

Litwa, Wilno 9º C

Brazylia, Rio de Janeiro 26º C

Maroko, Agadir 33º C

Chiny, Pekin 23º C

Malediwy, Male 31º C

Chiny, Szanghaj 16º C

Malta, Valletta 15º C

Chorwacja, Dubrownik 17º C

Peru, Cuzco 16º C

Dominikana, Punta Cana 28º C

Portugalia, Lizbona 22º C

Egipt, Hurghada 27º C

Republika Czeska, Praga 13º C

Ekwador, Quito 19º C

Rosja, Moskwa 8º C

Francja, Paryż 18º C

Słowacja, Bratysława 15º C

Grecja, Kos 17º C

Szwecja, Sztokholm 8º C

Grecja, Kreta 18º C

Tajlandia, Phuket 31º C

Hiszpania, Gran Canaria 20º C

Tunezja, Sousse 26º C

Hiszpania, Madryt 20º C

Turcja, Pamukkale 16º C

Indonezja, Bali 29º C

Węgry, Budapeszt 16º C

Izrael, Jerozolima 20º C

Wielka Brytania, Londyn 17º C

Jamajka, Port Royal 27º C

Włochy, Rzym 20º C

Japonia, Tokio 18º C

Włochy, Wenecja 19º C

Jordania, Amman 22º C

ZEA, Dubaj 30º C

przelotny deszcz
burze
s∏oƒce
chmury deszcz deszcz ze Êniegiem
Ênieg
umiarkowane zachmurzenie

MyÊl´, ˝e to nie jest
kwestia tego, czy ta
konsolidacja jest potrzebna, tylko raczej tego, czy ona nastàpi, czy nie.
Odpowiedê nie jest jednoznaczna.
Na przykład klienci w ogóle nie potrzebujà konsolidacji rynku, im wi´ksza konkurencja, im wi´cej małych
podmiotów, tym lepiej dla nich, gdy˝
oznacza to ni˝sze mar˝e i ceny. Natomiast z punktu widzenia touroperatorów konsolidacja jest wr´cz niezb´dna. Âwiadczà o tym wyniki finansowe z ostatnich lat. Ich obecna
wielkoÊç praktycznie nie pozwala na
prowadzenie działalnoÊci. W ostatnich dwóch latach bran˝a w ogóle nie
osiàgn´ła zysków. Konsolidacja wi´c
z całà pewnoÊcià nastàpi, oczywiÊcie
nie dziÊ i nie jutro, b´dzie ona procesem. Według mnie potrwa on od
trzech do pi´ciu lat, a jego rezultatem powinna byç sytuacja, w której
90 proc. rynku nale˝eç b´dzie do najwi´kszych trzech touroperatorów,
podczas gdy dziÊ nale˝y do nich zaledwie 70 proc.

W obecnych realiach ekonomicznych, w dobie globalizacji, konsolidacje zdajà si´ byç jednym z głównych czynników umo˝liwiajàcych dynamiczny wzrost znaczàcych graczy na rynku, pozwalajà rozwijaç sieç
sprzeda˝y i osiàgaç cele sprzeda˝owe.
Obserwowane w ostatnim czasie: słabsza
koniunktura, kryzysy polityczne i wojny
cenowe sprzyjajà tego typu zachowaniom. Prawdopodobnym i wr´cz nieuniknionym scenariuszem w tej sytuacji
sà przej´cia i fuzje prowadzàce do znacznej konsolidacji sektora usług turystycznych. W ich wyniku na rynku pozostanà
głównie firmy o stabilnej sytuacji finansowej i solidnych filarach.
Jako cz´Êç mi´dzynarodowej grupy doceniamy silne wsparcie oraz powiàzanie
kapitałowe, produktowe i merytoryczne, majàce swoje podstawy w pi´çdziesi´cioletniej obecnoÊci na rynku naszej
niemieckiej firmy matki. Czynniki te
pozwalajà nam m.in. na obni˝enie
kosztów działalnoÊci oraz uzyskanie
lepszych warunków zakupowych.

Z pewnoÊcià potrzebujemy konsolidacji. W ten
sposób łatwiej b´dzie zdobywaç rynek. JeÊli nie wykorzystamy potencjału naszej bran˝y, wtedy mo˝emy
du˝o straciç, na przykład przyjazdy
zagranicznych turystów. Trzeba posegregowaç i poukładaç wszystko tak,
˝eby ka˝dy zajmował si´ tym, co umie
najlepiej. JeÊli to nie nastàpi, to nasze
firmy zostanà wyparte przez du˝ych
graczy z rynku zagranicznego, którzy
obecnie mogà otwieraç u nas swoje
odziały . To jest głównie problem du˝ych touroperatorów, małe firmy na
pewno jakoÊ sobie poradzà, ka˝da z
nich ma i b´dzie miała swoich stałych
klientów. Je˝eli na rynku pozostanà
natomiast same du˝e firmy, to ka˝de
bankructwo oznaczaç b´dzie, ˝e
mnóstwo osób straci prac´. Dlatego
np. te mniejsze firmy powinny mieç
mo˝liwoÊç, łàczàc si´ w Izbach Turystyki, płacenia jednej gwarancji zamiast takiej iloÊci pojedynczych, które urastajà łàcznie do gigantycznych
kwot.

TAK

TAK

TAK

Marek Andryszak, prezes TUI Polska

Krzysztof Kawka, członek zarządu
Alpetour Polska sp. z o.o.

Krystyna Radzik, właścicielka biura Anas

Sytuacja w bran˝y na Êwiecie generalnie zmierza do
rozwoju sieci. Mogà one łàczyç podmioty
albo obszary. Tworzenie sieci to dà˝enie
do tego, by podmioty si´ wzmocniły, a jakàÊ formà tego mo˝e byç konsolidacja. W
polskiej bran˝y turystycznej panuje du˝e
rozdrobnienie. Âwiatowe doÊwiadczenie
pokazuje w jakim kierunku powinny iÊç
firmy. Z jakiegoÊ powodu u nas tak si´ nie
dzieje. Niedawno nasz instytut wykonywał
mi´dzynarodowe badanie porównawcze
dla OECD na temat globalnego łaƒcucha
wartoÊci w hotelarstwie i okazało si´, ˝e
członkowie sieci hotelarskich uwa˝ajà si´
nawzajem za konkurentów i nie chcà ze
sobà współpracowaç. Nasza bran˝a jest
bardzo hermetyczna. ObejÊciem tego problemu miała byç sieç regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych. Okazało
si´ jednak, ˝e współpraca mi´dzy ich
członkami działa tylko na poziomie promocji. Wniosek jest taki, ˝e mamy słabe
firmy i kadry, a to decyduje o bł´dnej wiedzy z zakresu instrumentów zarzàdzania w
turystyce Êwiatowej.

TAK

Tadeusz Burzyƒski, dyrektor Instytutu
Turystyki w Krakowie sp. z o. o.
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Dotacje | Przepisy blokujà biurom turystyki przyjazdowej dojÊcie do unijnej kasy

Eksportowy paszport donikàd
>> ze strony 1

P

rogram z zało˝enia jest skierowany
do poczàtkujàcych eksporterów oraz
firm, które dopiero zamierzajà rozpoczàç działalnoÊç eksportowà. – Biura
turystyki przyjazdowej Êwiadczàce na
terenie Polski usług´ turystycznà zagra-

nicznym osobom fizycznym lub prawnym mogà aplikowaç o dofinansowanie
w ramach działania 6.1. – tłumaczy Maciej Ziarko, kierownik Sekcji Kontraktowania w Departamencie Wsparcia
InnowacyjnoÊci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci. – ˚aden z warunków, które musi spełniaç przedsi´-

biorca ubiegajàcy si´ o pomoc w ramach działania 6.1, nie dotyczy kwestii
ograniczenia dost´pu dla przedsi´biorców prowadzàcych działalnoÊç w zakresie turystyki jedynie do biur, których 70
proc. sprzeda˝y usług turystycznych pochodzi z turystyki wyjazdowej.
Tyle ˝e w dalszych wyjaÊnieniach

PARP co do warunków otrzymania dotacji sytuacja zaczyna si´ komplikowaç.
Według PARP o dofinansowanie w ramach działania 6.1 mogà ubiegaç si´
przedsi´biorcy nale˝àcy do sektora małych i Êrednich przedsi´biorstw, którzy
prowadzà działalnoÊç gospodarczà, majà siedzib´ na terenie Polski. A dodat-

kowo – co właÊnie jest istotà problemu
– posiadajà w roku obrotowym poprzedzajàcym rok, w którym został zło˝ony
wniosek o udzielenie dofinansowania,
udział eksportu w całkowitej sprzeda˝y
nie wi´kszy ni˝ 30 proc.
Zdaniem Tadeusza Milika kierownik przeczy sam
sobie. – Z jednej strony
mówi, ˝e biuro turystyki
przyjazdowej mo˝e skorzystaç z działania 6.1, a z drugiej, ˝e aby móc aplikowaç
o te Êrodki, musi wykazaç,
˝e udziały w sprzeda˝y
usług na eksport stanowià Tadeusz Milik:
nie wi´cej ni˝ 30 proc. Stàd Jest to kuriozum,
prosty wniosek, ˝e biuro ale nikt się tym
zajmujàce si´ w znacznej nie zajął.
mierze lub wyłàcznie przyjazdówkà nie
ma szans na dotacje, bo całoÊç jego
sprzeda˝y to eksport – komentuje.
Skoro program „Paszport do eksportu” jest skierowany do poczàtkujàcych eksporterów, to teoretycznie mogłyby z niego skorzystaç te biura, które
na co dzieƒ zajmujà si´ turystykà wyjazdowà, ale nagle postanowiły otworzyç
dział turystyki przyjazdowej. Tylko w jaki sposób udokumentowaç, ˝e sprzeda˝
nowej oferty stanowi nie wi´cej ni˝ 30
proc. ogólnej sprzeda˝y, skoro ta si´
nawet nie zacz´ła?

Analiza

Polski kemping tani,
ale bez zaplecza
Niemiecki klub automobilowy ADAC
opublikował wyniki analizy cen kempingów w 12 krajach europejskich. Polska
wygrywa ten ranking, oferujàc najni˝sze
ceny na Starym Kontynencie.
Przedmiotem badania był dobowy
koszt pobytu na kempingu Êredniej kategorii, obejmujàcy nocleg dla dwóch
osób dorosłych i 10-letniego dziecka,
opłat´ za stanowisko dla samochodu i
przyczepy, za energi´ elektrycznà i ciepły prysznic, opłaty dodatkowe oraz
ewentualnà opłat´ uzdrowiskowà.
Według obliczeƒ ADAC europejska
Êrednia wyniosła 33 euro. Najkorzystniejszy koszt pobytu na kempingu, 20,55
euro, ustalono w Polsce. Ceny ni˝sze od
Êredniej oferujà tak˝e kempingi na W´grzech i w Niemczech Z kolei najwi´cej
trzeba zapłaciç za pobyty na kempingach we Włoszech (44,61 euro), Hiszpanii (38,11 euro), Danii (36,49 euro) i
Szwajcarii (36,39 euro).
Niestety, w opinii polskiej bran˝y korzystna cena wynika z tego, ˝e polskim
kempingom daleko do europejskiego
standardu. Najwi´kszym mankamentem sà liczba i jakoÊç sanitariatów, wielkoÊç natrysków, brak oÊwietlenia i dost´pu do pràdu. Brakuje odpowiedniego zaplecza w postaci chocia˝by stoisk
do przygotowania posiłków. – JeÊli
chcemy myÊleç o rozwoju polskiej przyjazdówki, to priorytetem musi byç stworzenie takiej bazy – mówi Krystyna
Woêniak z biura Astur. – Nasze kempingi, przynajmniej te ze wschodniej
cz´Êci kraju, nie mogà konkurowaç
standardem z tymi w Europie Zachodniej. Stàd właÊnie bierze si´ konkurencyjnoÊç cenowa.
ADAC to jedna z najbardziej wpływowych i opiniotwórczych organizacji
konsumenckich w Niemczech skupiajàca ponad 17,3 mln członków. MZ
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krótko
Rozpoczęła się czwarta edycja
konkursu POT na najlepszy produkt turystyczny. Zakończy się
przyznaniem Złotego Certyfikatu POT.
Do 15 sierpnia potrwa etap regionalny,
na 15 września planowane jest zakończenie konkursu ogólnopolskiego. Na
przełomie września i października odbędzie się uroczysta gala wręczenia nagród. Dla zwycięzcy POT sfinansuje
program promocyjny. Zgodnie z regulaminem konkursu każda regionalna organizacja turystyczna może zgłosić najwyżej trzech kandydatów do finału ogólnopolskiego. Prawo do ponownego startu
mają też laureaci z lat ubiegłych. Więcej informacji znaleźć można na stronie:
www.pot.gov.pl. MZ

Ustka rusza z nową kampanią promocyjną. Władze miasta zaakceptowały nowe logo oraz strategię marki miasta na najbliższe lata. Motywem przewodnim opracowanego planu
działania ma być hasło „Ustka retroaktywna”. Różne
wersje graficzne logo będą
promować kulturę, naturę,
uzdrowisko, port i sport. Władze Ustki chcą także, aby nowym znakiem rozpoznawczym stał się lokalny sok
owocowy. Jego nazwa ma nawiązywać
do walorów turystycznych miasta. Do 15
kwietnia mieszkańcy Ustki mogli nadsyłać swoje propozycje nazwy lokalnego soku. MGO

Gdański Hilton otrzymał pierwszą
nagrodę w konkursie na nieruchomości roku 2010 na terenie Europy
Środkowej i Wschodniej. Zwyciężył w
kategorii hotel, apartament wypoczynkowy, apartament miejski. W konkursie
zorganizowanym przez CEE Insight Forum we współpracy z „Financial Times”
wzięło udział ponad 300 obiektów i
firm. MGO

W czerwcu otwarty zostanie
skansen archeologiczny w Trzcinicy (woj. podkarpackie). Skansen Karpacka Troja pierwszych gości miał przyjąć w lipcu ub.r. Powódź wyrządziła jednak tak dotkliwe szkody na terenie parku archeologicznego, że otwarcie zostało przesunięte. Odbudowa obiektu trwała do końca zeszłego roku. Obecnie
trwają jeszcze prace nad montażem
ekspozycji i wyposażeniem placówki.
Skansen zostanie udostępniony turystom podczas trzydniowej imprezy inauguracyjnej, w dniach 24–26 czerwca. Z
tej okazji zorganizowany zostanie festyn
archeologiczny, w którym wezmą udział
rekonstruktorzy dawnych rzemiosł i
członkowie bractw rycerskich z całej
Polski. MGO
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Katowice | Tegoroczne targi przyciàgn´ły ponad 10 tys. odwiedzajàcych

Glob umacnia pozycj´ na targowym rynku
„MyÊl globalnie – działaj lokalnie” ta dobrze znana zasada znalazła swoje zastosowanie w trakcie targów Glob 2011.
Organizatorzy nie zapomnieli o regionalnej specyfice rynku turystycznego.

BRANŻA TURYSTYCZNA ZJECHAŁA DO KATOWIC

Jaga Kolawa

W

edług organizatorów w tegorocznej edycji wzi´ło udział
300 wystawców z kilkunastu
krajów. Artur Matiaszczyk, prezes
Konsorcjum Polskich Biur Podró˝y
„Trade & Travel”, od lat bywajàcy na
wi´kszoÊci tego typu spotkaƒ bran˝owych nie kryje zadowolenia: – Uwa˝am, ˝e impreza jest bardzo dobrze
przygotowana. Przede wszystkim nie
brakuje odwiedzajàcych, a o to nam
wszystkim chodzi, jest sporo agentów,
targi zostały dobrze rozreklamowane.
Aneta Poraniewska, dyrektor ds.
sprzeda˝y i marketingu NadwiÊlaƒskiej
Agencji Turystycznej, zaznacza, ˝e biuro stawia na klienta indywidualnego i
targi spełniajà jej oczekiwania. – Na
Globie zainteresowanie Polskà i turystykà przyjazdowà jest spore, a mamy
kilka nowych produktów wypoczynku
nad Bałtykiem i w górach. Na pewno
troch´ nowych klientów przysporzyła
nam niestabilna sytuacja w Afryce Północnej – ocenia. Tendencja wybierania
taƒszych wariantów wakacyjnego wypoczynku na targach była równowa˝ona przez propozycje wyjazdów do krajów egzotycznych. Krajem partnerskim
katowickich targów była Indonezja.
Prezes Matiaszczyk z Trade & Travel
chwali wybór tej destynacji. – To jest
kierunek na topie. Jest tego wart, bo
serwis, jakoÊç, standard hoteli stojà na
bardzo wysokim poziomie, a klienci
wracajà stamtàd zadowoleni – mówi.
Na Globie pojawili si´ wystawcy z 13
krajów. Czy to oznacza, ˝e o polskich (a
zwłaszcza Êlàskich) turystów warto zabiegaç? WàtpliwoÊci nie majà zwłaszcza
przedstawiciele naszych sàsiadów. – Ju˝
od dłu˝szego czasu obserwujemy zainteresowanie zwłaszcza Pragà, ale staramy
si´ promowaç tak˝e inne atrakcje: Morawy, tereny przygraniczne, zamki,
Êcie˝ki rowerowe, szlaki winiarskie i piwowarskie – mówi Anna Gruszczyƒska
z Czeskiej Centrali Ruchu Turystycznego „CzechTourism”. – Chcemy pokazaç
Czechy ze strony, która jest mniej znana
w Polsce. MyÊl´, ˝e z powodzeniem, bo
Polacy sà na trzecim miejscu na liÊcie zagranicznych nacji odwiedzajàcych nasz
kraj – dodaje.
O naszych turystów walczà równie˝
W´grzy. Bo˝ena Hirling, dyrektor Narodowego Przedstawicielstwa Turystyki
W´gierskiej, mówi, ˝e warto podtrzymywaç tradycj´ regionu Êlàskiego w
wyjazdach do bratanków znad Dunaju.
– W ogólnej statystyce turystyki przyjazdowej Polska jest na W´grzech na
siódmym miejscu, ale sà takie regiony,

Wśród targowych wystawców były m.in. regiony i biura podróży.

np. Eger, Tokaj, gdzie przodujà, albo
słynne Hajdúszoboszló – tam Polacy sà
drugà najliczniejszà nacjà wÊród turystów po Niemcach.
Strategicznym klientem sà Polacy
równie˝ dla litewskiej bran˝y turystycznej. Bartłomiej Kowal, dyrektor
Centrum Informacji Turystycznej Litwy, był pozytywnie zaskoczony rozmiarem imprezy. – Nie było nas na
targach w Katowicach kilka lat i czas
na silniejszà promocj´ Litwy w tym
regionie, zwłaszcza ˝e Polacy stanowià najwi´kszà grup´ zagranicznych
turystów w naszym kraju.
Czy mo˝na mówiç o ekspansji marketingowej bratnich krajów na nasz rynek turystyczny? Aleksander Giertler,
prezes Izby Turystyki RP, pozytywnie

ocenià t´ tendencj´. – Targi odbudowujà swój image i miejsce na rynku po
wydarzeniach z 2006 r. [katastrofie budowlanej, w której zgin´ło 65 osób –
red.]. Kolejna edycja pozwala liczyç na
to, ˝e b´dà trzecià pod wzgl´dem wa˝noÊci imprezà tego typu w Polsce –
prognozuje.
Organizator targów Piotr Kubica,
prezes MTK i centrum targowego
FairExpo, zdaje sobie spraw´, ˝e poprzeczka zostaje coraz wy˝ej postawiona. – Jesieƒ w bran˝y pokazywała,
˝e mo˝e byç kiepsko (upadki znanych
touroperatorów, potem rewolucje w
turystycznych enklawach Tunezji i
Egipcie), a okazało si´ na targach, ˝e
nie widaç kryzysu. Mo˝e targi sà metodà na kryzys? – zastanawia si´.

Tradycyjnie na katowickich targach
pojawia si´ temat bran˝owej konkurencji, od czterech lat w pobliskim Sosnowcu miesiàc przed Globem odbywajà si´
targi Intourex. Impreza, która w tym roku zanotowała spektakularny spadek
wystawców, traci na znaczeniu w regionie. Prezes Izby Turystyki RP apeluje: –
Nie warto bezsensownie rywalizowaç.
W Sosnowcu mogłyby odbywaç si´ targi dotyczàce wypoczynku zimowego w
ramach mi´dzynarodowego konglomeratu z Czechami i Słowacjà.
25–27 marca, Katowice, XVII Targi Glob

>> Więcej zdjęć w fotokronice na
www .wiadomosciturystyczne.pl

Wzrost gospodarczy Polski to potencjał
Na pytania Moniki Wojniak odpowiada Darmansjah Djumala, ambasador Indonezji w Polsce.
nych krajów Unii Europejskiej, który
w ostatnich latach osiàgnàł pozytywny wynik ekonomiczny. WłaÊnie ten
wzrost gospodarczy to potencjał. Mamy nadziej´, ˝e przyczyni si´ do tego,
˝e Polacy wi´cej i ch´tniej b´dà podró˝owali.
Jaki produkt turystyczny Indonezja chce promować?

Jak dużym rynkiem turystycznym dla Indonezji jest Polska?
Istnieje bardzo du˝y potencjał, jeÊli
chodzi o turystyk´ mi´dzy naszymi
krajami. W przypadku ruchu z Polski
do Indonezji trend jest ciàgle wzrostowy. Polska jest jednym z nielicz-

Indonezja – wbrew stereotypom – to
nie tylko Bali. Mamy wiele innych
atrakcji. Choçby Kalimantan, prowincj´ Borneo, która jest miejscem rozwoju turystyki ekologicznej. Rosnà tu
tropikalne lasy deszczowe, a najwi´kszà atrakcjà sà rezerwaty, w których
mo˝na zobaczyç ˝yjàce w naturalnym
Êrodowisku orangutany. Kolejny nasz
produkt to turystyka morska. Najpi´kniejszy w Azji narodowy park

wodny to Bunaken, w Manado.
Jakie są przeszkody w rozwoju turystyki między Polską a Indonezją?
Z pewnoÊcià pewnym problemem jest
brak bezpoÊrednich lotów. Choç sà
bardzo dobre połàczenia przez
Frankfurt i Amsterdam. Istnieje jednak potrzeba rozmów na szczeblu
rzàdowym o otwarciu bezpoÊredniego połàczenia lotniczego mi´dzy Polskà a Indonezjà. Ale to b´dzie zale˝ało od przepływu turystów, musimy do
tego podejÊç z ekonomicznego punktu widzenia. Uruchomianie czarterów
natomiast byłoby zbyt drogie.
Darmansjah Djumala, ambasador Indonezji
w Polsce, ul. Estońska 3/5, Warszawa,
comwar@indonesianembassy.pl
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Odkryj Cypr Północny
z Citron Travel
Biuro podróży Citron Travel zadebiutowało na XVI Targach Turystyki
i Wypoczynku Lato 2011, na których zaprezentowało szczegółową
ofertę i katalog na nadchodzący sezon letni. Równolegle z tym wydarzeniem ruszyła strona internetowa firmy i call center.
U progu swojej działalności na polskim rynku Citron Travel proponuje stosunkowo
mało znaną, ale bardzo atrakcyjną turystycznie destynację, jaką jest Cypr Północny.
Jest ona odpowiedzią na potrzeby osób, którym opatrzyły się już najpopularniejsze
kierunki wakacyjnych podróży i które poszukują od nich odmiany. Najmocniejsze
strony północnej części Cypru to piękne, ciągnące się kilometrami piaszczyste plaże oraz bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura hotelowa z doskonałym zapleczem
rozrywkowym, usługowym i rekreacyjnym. Miejsce to urzeka wspaniałą architekturą, kusi różnorodnością smaków lokalnej kuchni i przyciąga gościnnością jego
mieszkańców, dlatego warto je wybrać na swój wymarzony urlop. Warto dodać, że
Citron Travel to obecnie jedyny touroperator oferujący polskim klientom ten właśnie
kierunek.
Nad jego popularyzacją wśród Polaków będzie pracował zespół Citron Travel, który tworzą ludzie doświadczeni w europejskiej branży turystycznej i doskonale znający zarówno polski, jak i cypryjski rynek. Dzięki temu atutowi oraz ścisłej współpracy z renomowanym lokalnym biurem podróży i hotelami o najlepszym standardzie
touroperator przygotował na nadchodzący sezon letni zróżnicowaną ofertę atrakcyjnych pakietów, spośród których każdy będzie mógł wybrać coś dla siebie. Aby zachęcić klientów do rezerwowania wyjazdów, dla pierwszych stu osób biuro proponuje bezpłatny pakiet obejmujący trzy wycieczki fakultatywne o łącznej wartości 125
euro. Oferta dotyczy zwiedzania legendarnej Nikozji, Famagusty oraz tętniącej życiem Kyrenii. Dodatkowo każdy, kto wybierze się z Citron Travel na pierwszy wyjazd
na Cypr Północny z wylotem 6 czerwca, będzie mógł nieodpłatnie skorzystać z
dwóch wycieczek fakultatywnych do Nikozji i Kyrenii.

O przepisie na sukces biura Citron Travel rozmawiamy z Efe Türkel,
Dyrektorem Generalnym firmy i Członkiem Zarządu.
Jak powstało biuro Citron Travel i
dlaczego wybrali Państwo akurat
Cypr Północny jako swój pierwszy
kierunek w ofercie?
Pracowałem prawie 7 lat jako wicedyrektor w jednym z wiodących na
polskim rynku touroperatorów. Będąc odpowiedzialnym za produkt
pragnąłem wprowadzić w Polsce
Cypr Północny jako nowy kierunek
przy współpracy największego biura
incomingowego na Cyprze – Akmina
Travel. Kiedy zakładaliśmy Citron
Travel, pomyślałem, że może to być
ciekawa propozycja dla Polaków jako alternatywa i nowość. Uważam,
że najważniejszym elementem tego
biznesu jest biuro incomingowe. To
ono obsługuje naszych klientów, kupuje dla nich hotele i podpisuje kontrakty, więc kiedy jest naszym wspólnikiem, mamy stuprocentową gwarancję,że nasi klienci otrzymają obsługę na najwyższym poziomie.
Jak mógłby Pan zarekomendować
polskim turystom Cypr Północny?
Najbardziej interesujące w Cyprze Północnym jest to,
że jest to całkowicie nieznany kierunek. Na pierwszym
miejscu w Polsce jeśli chodzi o wyjazdy wakacyjne są
Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja i Hiszpania. Są to bardzo popularne od wielu lat kraje, ale tu w basenie Morza Śródziemnego, czeka dotychczas nieodkryty
Cypr Północny. Wiadomo, że Polacy bardzo lubią
wypoczywać na pięknej plaży i to jest właśnie najmocniejsza strona północnej części wyspy. Ponadto,
spędzając tu wakacje ujmie nas turecka gościnność i zachwyci wyśmienita kuchnia. Jednak największyma atutem Cypru Północnego jest brak masowego ruchu turystycznego. Znajdują się tu wspaniałe zabytki, między innymi w Nikozji, Famaguście i Kyrenii. Północ oferuje również mnóstwo atrakcji do aktywnego
wypoczynku takich jak nurkowanie,sporty wodne,golf, i jazda konna.
Sprzedaż oferty Citron Travel ruszyła w czasie XVI Targów Turystyki i Wypoczynku
Lato 2011. Jak Pan ocenia efekty pokazania się na tej imprezie?
Mogę powiedzieć tylko same dobre rzeczy. Oferty promocyjne rozeszły się błyskawicznie – przygotowaliśmy bowiem dla pierwszych stu klientów trzy darmowe wycieczki fakultatywne do miast Kyrenia, Famagusta i Nikozja. W czasie targów zostało założonych kilka rezerwacji. Oferowaliśmy także 10 proc. zniżki, więc klienci skorzystali z okazji. Odbieramy też mnóstwo telefonów z zapytaniami od grup i turystów
indywidualnych, wiele biur agencyjnych chce podpisać z nami umowę.

Czyli ogólnie może Pan powiedzieć, że start się udał?
Jak najbardziej. Oczywiście na razie był to debiut wśród agentów. Naszym celem na
najbliższy rok jest zbudowanie wizerunku firmy. Chcemy tarfić bezpośrednio do
klienta.W tym celu mamy dokładnie opracowany media plan, chcielibyśmy się zaprezentować w radiu, internecie i na billboardach. Gdy ludzie widzą na ulicy
billboard z napisem „Turcja” czy „Egipt”, nie zwracają na nie uwagi, bo takie plakaty są dosłownie wszędzie. Natomiast gdy zobaczą napis „Cypr Północny”, pomyślą:
„Jak to? To tam można polecieć na wakacje?”. Rozbudzimy w ten sposób w nich
ciekawość i damy impuls do zasięgnięcia bliższych informacji.
Porozmawiajmy teraz o tej drugiej grupie odbiorców oferty touroperatora – o agentach. Ile biur agencyjnych podpisało już umowy z Citron Travel?
W naszym systemie jest już 150 agentów. Nie zdążymy zrobić wszystkiego naraz, bo
mamy mnóstwo zapytań, ale musimy też weryfikować biura, które chcą z nami współpracować. Nie możemy podpisać umowy z każdym, mamy określone standardy. Nasza sprzedaż opierać się jednak bedzie na współpracy z biurami agencyjnymi.
Czy przygotowali Państwo jakąś specjalną ofertę na zachętę dla agentów, na przykład wyższe prowizje?
Pierwsza grupa agentów już 12 kwietnia leci z nami na pierwszy długoterminowy
study tour na Cypr Północny. Oferowana przez nas prowizja jest bardzo atrakcyjna,
jesteśmy aktualnie na etapie opracowywania ciekawych programów lojalnościowych.
A jakie mają Państwo plany na przyszłość co do rozwoju biura? Czy będą Państwo
sprzedawać tylko Cypr Północny, czy też wprowadzą Państwo jakieś inne kierunki?
Cypr Północny to dla nas „rozgrzewka”, ponieważ nie można być organizatorem z
jednym tylko kierunkiem. Ja oczywiście najlepiej znam Turcję, bo stamtąd pochodzę, moi rodzice również pracują w branży, sam także mam duże doświadczenie touroperatorskie. Mam w Turcji dużo znajomości i w przyszłym roku na pewno będzie
to dla nas najważniejsza destynacja. Przewiduję, że w tym roku zajmie ona pierwsze
miejsce w rankingu najchętniej odwiedzanych przez turystów krajów i że nie zmieni
się to w ciągu najbliższych kilku lat, dlatego trzeba to wykorzystać.
Kiedy na Cypr Północny poleci pierwszy samolot z klientami Citron Travel na pokładzie?
Moją szczęśliwą liczbą jest 6, ponieważ urodziłem się 6 czerwca o godzinie 6.00.
Dlatego też pierwszy samolot poleci właśnie 6 czerwca, w moje urodziny. Uważam,
że to jest dobry moment, bo będzie to tuż przed wakacjami. Będziemy latać na Cypr
do listopada, raz w tygodniu z Warszawy.
Czego zatem życzyłby Pan sobie i swojemu nowo powstałemu biuru podróży?
Spodziewam się, że wczasy na Cyprze Północnym staną się bardzo popularnym kierunkiem, bo łatwo jest proponować coś tak atrakcyjnego. Wielu turystów, który odwiedzili nas na targach Lato, było zdziwionych, że na Cyprze Północnym są tak piękne piaszczyste plaże i wspaniała nieskażona przyroda. Teraz dzięki Citron Travel
można sie o tym samemu przekonać. Życzę swojemu zespołowi wielu klientów.
Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mieć wyloty nie tylko z Warszawy.
Trzymamy więc kciuki. Dziękuję za rozmowę!

Citron Travel Sp. Z o.o.
Ul. Kamionkowska 51
03-812 Warszawa
tel: (+48) 22 494 90 40
www.citrontravel.pl
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Lato 2011 | Targi próbujà odzyskaç zainteresowanie, wracajàc do dawnej formuły piknikowej

Turystyczny festyn si´ sprawdził
Warszawa to dla bran˝y turystycznej bardzo atrakcyjny rynek. Dlatego targi Lato
przyciàgajà wystawców, zwłaszcza ˝e
dla klientów teraz właÊnie jest czas podejmowania decyzji o wyborze wakacji.

NA TARGACH LATO WYSTAWCY SĄ NASTAWIENI NA KLIENTA INDYWIDUALNEGO

Joanna Morawska

W

tym roku wystawcy prezentowali si´ w jednej cz´Êci hali, co
mogło sprawiaç wra˝enie, ˝e
jest ich mniej, choç według danych organizatorów było ich o kilkudziesi´ciu
wi´cej ni˝ w zeszłym roku. Zrezygnowano z podziału na touroperatorów i regiony, skupiajàc w jednym miejscu stoiska wystawiennicze. – JesteÊmy zadowoleni z tegorocznej edycji targów. Frekwencja była wi´ksza ni˝ w ubiegłym
roku, odwiedziło nas 25 422 goÊci. Wiemy te˝ z rozmów z wystawcami, ˝e było
wielu klientów powa˝nie zainteresowanych wyjazdami, niektórzy kupowali
wycieczki, nawet te drogie. Ogólnie
mo˝emy wyciàgnàç wniosek, ˝e targi
były bardzo udane – podsumowuje Urszula Pot´ga, prezes spółki MT Targi.

Nastawienie na konkretnego odbiorc´
Mieszkaƒcy Warszawy to bardzo dobry odbiorca oferty turystycznej: liczni,
dobrze sytuowani, mobilni, nastawieni
na konsumpcj´. Ch´tnie zostawiajà pieniàdze w biurach podró˝y i w miejscach,
w których sp´dzajà urlopy czy chocia˝by weekendy. Cz´sto wyje˝d˝ajà całymi
rodzinami, dlatego organizatorzy targów uznali za wa˝ne zapewnienie odpowiedniej, piknikowej i rodzinnej atmosfery. Na długo przed imprezà informowali o bloku atrakcji dla dzieci, które

Frekwencja była wyższa niż w ubiegłym roku, targi odwiedziło 25 422 osoby. Gościem honorowym była Jolanta Kwaśniewska.

czekały na najmłodszych turystów w
drugiej cz´Êci hali MT Polska oraz na
Êwie˝ym powietrzu przed obiektem.
Poziom przygotowania wystawców
był bardzo ro˝ny. Na wysokoÊci zadania stan´ła szczególnie Chorwacja, tegoroczny partner targów Lato. Kraj
ten, bardzo lubiany przez polskich turystów, jest postrzegany przez nich przez
pryzmat pi´knych pla˝ i tak dotàd był
on promowany. Tym razem targowi goÊcie mogli zobaczyç zupełnie inne, oblicze Chorwacji, która przygotowała
wystaw´ „Be CROative!” prezentujàcà
sylwetki chorwackich wynalazców i ich
dokonania oraz produkty, zarówno
znanych na całym Êwiecie marek, jak i
te lokalne.

Zaistnieç dzi´ki targom
Pierwszego dnia targów w hali MT
Polska nie było zbyt du˝ego ruchu. Pomi´dzy stoiskami krà˝yli głównie ludzie
z bran˝y, natomiast warszawiacy ruszyli
na poszukiwania wakacyjnej oferty dopiero w weekend. – Niestety niewielu
spoÊród tych, którzy odwiedzili nasze
stoisko, to ludzie wiedzàcy, czego chcà.
Ale sà te˝ i pozytywy – dzi´ki targom
nasza marka zaczyna zapisywaç si´ w
ÊwiadomoÊci. Przez ostatnie pół roku
staliÊmy si´ rozpoznawalni. Po targach
na Âlàsku zauwa˝yłem wi´ksze zainteresowanie Kretà, na którà uruchamiamy dodatkowy samolot. Warszawiacy to
inny portfel, mam nadziej´, ˝e dzi´ki
Latu 2011 zaistniejemy. Bardzo pozy-

tywnie oceniam stron´ organizacyjnà
targów – mówi Łukasz Mikosz, wiceprezes powstałego przed rokiem biura
podro˝y Aquamaris.
Tegorocznà edycj´ Lata chwali Marcin Pałach, dyrektor Tarnowskiego
Centrum Informacji. Ogólnie całà imprez´ ocenia pozytywnie, zarówno pod
wzgl´dem frekwencji, promocji, jak i
obsługi. – Najcz´Êciej pytano nas o turystyk´ aktywnà, przede wszystkim rowerowà, a tak˝e o szlaki piesze i baz´ noclegowà. Organizatorom sugerowałbym
tylko wprowadzenie choçby drobnej
opłaty za wst´p, ˝eby ograniczyç problem zbieraczy, którzy utrudniali dost´p do naszego stoiska osobom rzeczywiÊcie zainteresowanym prezentowanà

ofertà. Proponuj´ tak˝e umo˝liwiç wystawcom i goÊciom dojazd do hali od
strony południowej – mówi.
Andrzej Sławiƒski, prezes biura
ATAS, jest bardziej krytyczny. – Promocja targów była bardzo słaba. Widaç, ˝e
inwestuje si´ w nie coraz wi´cej pieni´dzy od gmin, które odfajkowujà udział
w targach za słu˝bowà kas´. W ofercie
jest coraz wi´cej regionów, a coraz
mniej touroperatorów – komentuje. –
Cokolwiek by mówiç, bardzo si´ poprawiła obsługa techniczna: jest sprawna i
sympatyczna.
Wydaje si´, ˝e powrót do właÊciwej
targom Lato formuły festynu, który jednoczeÊnie jest propozycjà rodzinnego
sp´dzenia czasu i mo˝liwoÊcià podj´cia
decyzji o wyborze oferty urlopowej to
krok w dobrym kierunku. Natomiast
wystawcy muszà pami´taç o tym, ˝e
bardzo wiele zale˝y od nich samych.
DziÊ nie wystarczy ju˝ ulotka. Trzeba
mieç pomysł na przyciàgni´cie klienta.
1–3 kwietnia, Warszawa, Targi Lato 2011

>> Więcej zdjęć w fotokronice na
www.wiadomosciturystyczne.pl

DOSSIER
Wzorem lat ubiegłych redakcja „Wiadomości Turystycznych” przygotowała targowe
wydanie specjalne, w którym zarówno konsumenci,
jak i branżowcy mogli znaleźć
informacje o tym, co dzieje się w turystyce.
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Prognozy | 3G – Chiny, Indie i Afryka to gospodarcze pot´gi w 2050 r. i ogromne rynki turystyczne

Indyjski tygrys szykuje si´ do skoku
W 2020 r. USA stracà pozycj´ najpot´˝niejszej gospodarki Êwiata, ich miejsce
zastàpià Chiny, które jednak ˝ółtà koszulk´ lidera oddadzà Indiom ju˝ w połowie
wieku – twierdzi zespół ekspertów pod
kierownictwem Willema Buitera, głównego ekonomisty Citygroup.

Maria Kilijańska

I

ndie i Chiny zostały zaliczone do
grupy 3G, czyli gospodarek, które
wyró˝niajà si´ tempem rozwoju i b´dà dostarczały najlepszych okazji inwestycyjnych. Poza nimi do tej grupy wejdà: Bangladesz, Egipt, Indonezja, Irak,
Mongolia i Nigeria, a tak˝e Sri Lanka i
Wietnam.
Ponadto to właÊnie regiony Azji i
Afryki najszybciej b´dà si´ rozwijaç i
nap´dzaç całà gospodark´ Êwiatowà.
Zakładane tempo rozwoju krajów
grupy 3G do 2050 r. to 5 proc. rocznie.
Eksperci z City przewidujà, ˝e w najbli˝szych czterech dekadach globalna
gospodarka b´dzie rozwijała si´ w
tempie 4,2 proc. rocznie, w porównaniu z ostatnimi 40 latami, gdzie poziom ten osiàgał poziom 3,3 proc. JednoczeÊnie prognozujà, ˝e w 2050 r.
globalny produkt krajowy brutto si´gnie 380 bln dolarów, w porównaniu z
72 bln w 2010 r. Tezy opublikowanego
raportu pokazujà, ˝e to waÊnie kraje
azjatyckie b´dà wyznaczały kierunki
rozwoju i stanà si´ najwi´kszymi mocarstwami, natomiast gospodarki Europy Ârodkowo-Wschodniej, w tym
tak˝e Polska, zostanà daleko w tyle.
Tu Êrednie tempo wzrostu gospodarczego b´dzie wynosiło 2,8–3,5 proc.

rocznie, co spowoduje, ˝e udział tego
regionu w Êwiatowym PKB zmniejszy
si´ z 4 proc. w 2010 r. do 2 proc. w
2050 r.
Rozwój rynku indyjskiego zauwa˝ajà organizatorzy turystyki przyjazdowej i zaliczajà kraj do destynacji
przyszłoÊci. – Ju˝ od czterech lat wi-

dzimy wzrost zainteresowania hindusów, który wynosi nawet 20 – 30 proc.
Jednak liczby te nie sà na tyle wysokie, ˝eby mo˝na było mówiç o ich dominujàcym znaczeniu – mówi Grzegorz Saszyƒski, właÊciciel biura Jan-Pol. Organizatorzy zwracajà uwag´,
˝e hindusi to bardzo wymagajàcy

UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH REGIONÓW W ŚWIATOWYM PKB
Osiàgni´te PKB w 2010 r.

Prognozowane PKB w 2050 r.

klienci, głównie dlatego, ˝e podró˝uje
przede wszystkim klasa wy˝sza – a ta
oczekuje wysokiego standardu. Jednym z problemów, jakie si´ pojawiajà
,jest brak odpowiedniego zaplecza gastronomicznego, w tym znikoma liczba hinduskich restauracji na wysokim
poziomie, tak˝e sama Polska nie jest

Hiszpania | Turystyka to podstawa gospodarki

Costa del Sol inwestuje w infrastruktur´
Hiszpanie dobrze wiedzà, ˝e w dzisiejszej
turystyce pi´kne pla˝e i ciepłe morze to
za mało. JednoczeÊnie z transportem rozwijajà dodatkowe atrakcje: pola golfowe, sporty wodne i oÊrodki spa.

Kraje azjatyckie
27 proc.
Ameryka Północna
22 proc.
Europa Wschodnia
19 proc.
Ameryka Łacińska
9 proc.
Japonia 6 proc.

Afryka 4 proc.
Europa Centralna i
Zachodnia 4 proc.
Wspólnota Niepodległych Państw 4 proc.
Europa Środkowa
4 proc.
Australia i Nowa
Zelandia 1 proc.

Kraje azjatyckie
49 proc.
Afryka 12 proc.
Ameryka Łacińska
8 proc.
Europa Wschodnia
7 proc.
Japonia 2 proc.

Ameryka Północna
11 proc.
Europa Centralna
i Zachodnia 2 proc.
Wspólnota Niepodległych Państw 3 proc.
Europa Środkowa
5 proc.
Australia i Nowa
Zelandia 1 proc.

Źródło: Citi Investment Research and Analysis

POLSKA PROMOCJA W INDIACH RACZEJ SYMBOLICZNA
Przetarg na prowadzenie dla POT działań promocyjnych w Indiach w latach 2011–2012 r.
wygrała hinduska agencja Celebrations. Zgłosiła się jako jedyna, zaproponowała działania
na kwotę 109 070 euro, wpisując się w przewidziany budżet POT, który wynosił 400 tys.
zł. Firma zajmuje się przede wszystkim konsultingiem i już wcześniej współpracowała z
POT, organizując m.in. road show w 2009 i 2010 r. Do zadań agencji będzie należeć m.in.
organizacja stoiska na targach turystycznych w New Delhi i Bombaju, produkcja gadżetów,
monitoring działań indyjskiej branży turystycznej, kampanie promocyjne w mediach, współpraca z indyjską branżą filmową, relacje z mediami, doradztwo z zakresu wspólnych działań
marketingowych z przewoźnikami lotniczymi, a także monitorowanie działań konkurencji.

dostatecznie atrakcyjna. – Hindusi,
jadàc do Europy, nigdy nie wybierajà
jednego kraju, ale robià tour po całej
Europie Centralnej lub Zachodniej.
Interesuje ich cywilizacja europejska,
ale w minimalistycznym wydaniu.
Głównie pytajà o kasyna i zakupy
– podsumowuje Grzegorz Saszyƒski.

T

urystyka to najwa˝niejszy sektor gospodarczy w tej prowincji przyciàgajàcej 8,8 mln turystów rocznie. W ciàgu
ostatnich lat region mocno zainwestował w rozwój infrastruktury. Mi´dzynarodowy port lotniczy im. Pabla Ruiza
Picassa zapewnia połàczenia z wi´kszoÊcià paƒstw Europy. Na lotnisko w Maladze przybyło w ubiegłym roku prawie
6 mln pasa˝erów, co stanowi wzrost o
4,14 proc. w stosunku do 2009 r. Loty
zagraniczne to 58 proc. tej liczby.
Malaga ma dogodne połàczenia kolejowe z głównymi miastami Andaluzji:
Sewillà, Kordobà i Grenadà. Liczba turystów przybyłych do Malagi drogà kolejowà wyniosła w ub. r. 1,9 mln.
Dla Costa del Sol stworzono te˝ specjalny plan portowy. W ubiegłym roku
destynacj´ odwiedziło 660 tys. pasa˝erów rejsów morskich, co oznacza wzrost

o 35 proc. Inwestycja o wartoÊci 150
mln euro przewiduje integracj´ nowego
portu ze strefà handlowà miasta. Nowy
terminal i nabrze˝e portowe powstanà
blisko centrum Malagi. W regionie
znajduje si´ te˝ sporo portów jachtowych, istniejà mo˝liwoÊci odbywania
rejsów wycieczkowych.
Costa del Sol to 160 km wybrze˝a
morskiego, jednak Hiszpanie stawiajà
równie˝ na inne ni˝ pla˝owanie formy
zach´cenia turystów do przybycia. Zabytkowe miasta takie jak Ronda, Antequera czy Malaga sà polecane na city
breaki. Region uwa˝a si´ za jednà z najlepszych destynacji golfowych w Europie. Znajduje si´ tu ponad 60 pól golfowych. To miejsce rozgrywek najwa˝niejszych mistrzostw, np. Ryder Cup czy
World Golf Championship. Poza tym
Costa del Sol posiada 35 oÊrodków spa.
Wi´kszoÊç hoteli cztero- i pi´ciogwiazdkowych udost´pnia tego typu usługi. MZ
22 lutego, hotel Hilton, Warszawa.
Prezentacja regionu Costa del Sol
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Konkurs| Kapituła oceniała katalogi bioràc pod uwag´ wiele kategorii

Prawo| Publikacje sà coraz lepsze

Katalog w
zgodzie z prawem

JakoÊç publikacji
roÊnie z roku na rok
Katalogi biur podró˝y nadal odgrywajà niebagatelnà rol´ zarówno dla agenta przy sprzeda˝y,
jak i dla klienta przy wyborze wycieczki.
Ich jakoÊç Êwiadczy tak˝e o standardach
obsługi.

ÂwiadomoÊç właÊcicieli biur podró˝y wzrasta,
byç mo˝e dlatego, ˝e roÊnie równie˝ ÊwiadomoÊç ich klientów – mówi mecenas Anna Kozanecka ˚arnecka z kancelarii prawnej Chałas i
Wspólnicy.

SKŁAD KAPITUŁY I KRYTERIA OCENY

O

Joanna Morawska

K

onkurs Ró˝a Kolumba, który redakcja „WiadomoÊci Turystycznych” ogłosiła ju˝ po raz
trzeci, słu˝y własnie ocenie standardów
obsługi. Zostało do niego zgłoszonych 47 katalogów, wszystkie poddano wnikliwej ocenie kapituły zło˝onej z przedstawicieli redakcji, izb turystyki
oraz Êrodowiska pilotów, prawników, agentów i
grafików. Wszyscy jurorzy zgodnie stwierdzili, ˝e
z roku na rok poprawia si´ jakoÊç nadsyłanych publikacji, zarówno od strony wizualnej, jak i merytorycznej. – Tegoroczne katalogi podzieliłabym
na trzy kategorie: bardzo dobre, standardowe i
broszury. Tych ostatnich na szcz´Êcie było niewiele, choç zastanawiam si´, po co w ogóle biura wystawiajà je w konkursie. Najcz´Êciej sà to materiały dotyczàce wyjazdów narciarskich i obozów młodzie˝owych oraz stricte hotelowe. Sà cieniutkie i
majà fatalnà szat´ graficznà, przez co wyraênie
odstajà od reszty – mówi Alicja Dàbrowska, redaktor naczelna dodatku „Turystyka” w „Gazecie
Wyborczej”.
Najbardziej rzucajàce si´ w oczy uchybienia to
– podobnie jak w poprzednich latach – nieciekawe
i słabej jakoÊci zdj´cia, sztampowa szata graficzna,
mało oryginalne, ogólnikowe opisy z oklepanymi
zwrotami, bł´dy stylistyczne i zbyt mały druk. Ale

WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

W skład kapituły konkursu weszli: agent, przedstawiciel samorządu, pilot, grafik oraz redaktorzy prasy branżowej.
Jurorzy ocenili 47 katalogów biorąc pod uwagę m.in. efektywność marketingową, uczciwą i merytoryczną komunikację z klientem, czytelność, estetykę, redakcję. Maksymalnie można było uzyskać od członków jury 200
punktów. Najwyżej oceniony katalog zdobył ich 154, natomiast najmniejsza przyznana liczba punktów to 71. W
drugim etapie 15 najlepszych katalogów dodatkowo zostało poddanych ocenionie prawnika, który przyznał własne punkty. Najwyższą notę w tej kategorii otrzymał katalog Grecos Holiday.
sà te˝ i plusy – publikacje sà ogólnie bardzo czytelne, co jest wa˝ne szczególnie dla osób starszych,
które cały czas korzystajà z tradycyjnych katalogów. – Ich zawartoÊç tak˝e coraz bardziej spełnia
oczekiwania odbiorców i uwzgl´dnia informacje
wa˝ne w pierwszej fazie wyboru imprezy turystycznej: podstawowe dane o regionie, pogod´, temperatur´ powietrza i wody czy czas trwania lotu – komentuje Marek Kamieƒski, właÊciciel biura podró˝y Mag Mar. Natomiast Krystyna Zazdrosiƒska, sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Pilotów
Wycieczek Zagranicznych, wysoko ocenia atrak-

cyjnoÊç szaty graficznej i jakoÊç opisów wycieczek,
zwłaszcza informacje o tym, co jest wliczone w cen´, a czego w niej nie ma.
Stworzenie atrakcyjnego i spełniajacego
standardy merytoryczne katalogu jest tym
trudniejsze, ˝e co roku prezentuje si´ prawie te same miejsca i obiekty. Dlatego trudno si´ dziwiç, ˝e
pojawiajà si´ bł´dy. Ale kapituła jest zgodna co do
tego, ˝e twórcy katalogów wkładajà w ich przygotowanie du˝o pracy i zdajà sobie spraw´ z tego, ˝e
wyglàd publikacji Êwiadczy o szacunku touroperatora do agenta i klienta.

Laureaci Ró˝y Kolumba 2011

cena prawnika jest pozytywna: generalnie widaç, ˝e firmy turystyczne starajà si´ byç na bie˝àco, Êledzà orzeczenia sàdów, które sà zwiàzane z
klauzulami niedozwolonymi i wyciàgajà z tego
wnioski W ogólnych warunkach uczestnictwa zamieszczonych w katalogu ju˝ nie spotyka si´ przepisów uznanych za klauzule abuzywne, czyli
niezgodne z prawem. Takich jak ten, ˝e wszelakie
spory b´dà rozstrzygane przez sàd właÊciwy dla
siedziby biura podró˝y. – Zdarza si´, ˝e treÊç niektórych postanowieƒ jest modyfikowana tak, by
przepis nie wyglàdał na budzàcy wàtpliwoÊci, czy
jest zgodny z prawem. Nie sà to wprost klauzule
abuzywne, ale gdyby klient któràÊ z nich zakwestionował, mogłaby zostaç uznana za naruszajàcà
jego dobra. Dotyczy to mi´dzy innymi kwestii
opłat za rezygnacj´ z uczestnictwa w imprezie –
dodaje mecenas Kozanecka ˚arnecka.
W niektórych katalogach nie jest podawana cena wycieczki lub jest ona niejednoznaczna – na
przykład biuro podaje cen´ w euro i odwołuje si´
do kursów walut, ale nie podaje konkretnej daty
kursu. Innym doÊç cz´stym uchybieniem jest brak
informacji wymaganych przez ustaw´ o usługach
turystycznych, na przykład niedoprecyzowywanie
kategorii obiektów noclegowych. – Z ustawy wynika, ˝e kategorie powinny byç okreÊlane według zasad lokalnych. Byç mo˝e zdaniem touroperatorów
okreÊlanie kategorii zgodnie z wymogami europejskimi jest bardziej obrazowe, niemniej nale˝y si´
trzymaç zasad okreÊlanych przez ustaw´ – podkreÊla prawniczka. JM

WYRÓŻNIENIE W KATEGORII PREMIUM
SUN & FUN Zjednoczone
Emiraty Arabskie
Semir Hamouda, prezes biura
Sun & Fun
Dubaj jest uważany za luksusową
destynację, dlatego chcieliśmy zrobić
luksusowy katalog, na lepszym papierze, bez natłoku zdjęć – stonowany pod kątem graficznym i rzetelny
pod kątem merytorycznym. Samą ofertę wypoczynku w Dubaju chcieliśmy zaprezentować w taki sposób, aby przekonać klientów, że nie musi on być bardzo drogi i niedostępny
dla przeciętnego Polaka.

LOGOSTOUR Lato 2011

I MIEJSCE

II MIEJSCE

III MIEJSCE

RAINBOW TOURS Zwiedzanie, zwiedzanie i wypoczynek samolotem i autokarem

GRECOS HOLIDAY
Zasmakuj w udanych wakacjach

AQUAMARIS
Lato 2011

W tym roku postawiliśmy na zupełnie nowe podejście do wyglądu katalogu. Zależało nam na tym,
aby był on przejrzysty i eksponował zawartość merytoryczną. Pragniemy dawać klientom jak najpełniejszą, rzetelną informację dotyczącą oferty. Wierzymy, że pomoże to klientom w podjęciu decyzji, a
agentom w sprzedaży naszej oferty.
Przy katalogach Lato 2011 skupiliśmy się na poprawieniu i uszczegółowieniu opisów hoteli wczasowych. Zmieniliśmy też zupełnie layout katalogów i
zastosowaliśmy nowy podział – katalogi wczasowe i katalog objazdowy – zwiedzanie.
Grzegorz Baszczyński, prezes Rainbow Tours

Prace związane z redagowaniem katalogu należą
do najważniejszych zagadnień związanych z przygotowaniem sezonu. Kluczem do sukcesu są
wierne i zgodne z rzeczywistością opisy oferowanych obiektów oraz materiał zdjęciowy. Staramy
się także zoptymalizować layout strony, układ katalogu i szpalty informacyjne w taki sposób, aby
nawigacja po katalogu była maksymalnie łatwa i
każdy mógł w szybki i skuteczny sposób znaleźć
wiadomości, które go interesują. Na stronach informacyjnych skupiamy się na najważniejszych
rzeczach, przekazujemy tylko istotne treści.
Janusz Śmigielski, prezes Grecos Holiday

W tworzeniu katalogu najważniejsze dla nas były:
przejrzystość, jasne ułożenie tekstu, rzetelna informacja i przystępna forma, zarówno dla klienta, jak i
dla agenta. Istotny był projekt okładki – aby przyciągała wzrok, wzbudzała zainteresowanie. Staramy się
także, by zdjęcia były aktualne. Muszę przyznać, że
tworzenie katalogu było dla nas nie lada wyzwaniem. Nie planujemy jednak spoczęcia na laurach,
ale chcemy stale się rozwijać i poszerzać ofertę. Cieszymy się, że nasza praca została doceniona i otrzymaliśmy to prestiżowe wyróżnienie oraz że znaleźliśmy się w gronie tak znakomitych laureatów.
Łukasz Mikosz, wiceprezes Aquamaris

Teresa Górecka, prezes biura
LogosTour
Najważniejsza dla nas jest jakość
pod każdym względem. Dotyczy to
zarówno obsługi, jak i wyglądu
katalogu. Szata graficzna, zdjęcia,
mapy, opisy ofert – wszystko musi
być rzetelne. Przygotowując
zawartość katalogu, zwracamy szczególną uwagę na
dokładność opisów programów turystycznych, które
najbardziej przemawiają do bardziej wymagających
turystów.

TUI POLAND Delektuj się
chwilą luksusu
Maciej Niechaj, product manager
w biurze TUI Poland
Tworzenie katalogu premium rządzi
się nieco innymi prawami niż
tworzenie „zwykłego” katalogu, co
wiąże się ze specyfiką procesu
sprzedaży bardziej luksusowej
oferty. Większość informacji klient odbiera w
bezpośrednim kontakcie ze sprzedawcą, a katalog
odgrywa pomocniczą rolę. Dlatego opisy danego miejsca
nie muszą być aż tak szczegółowe – poświęcamy na nie
maksymalnie dwa akapity.
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Kapituła | Papierowy noÊnik nadal budzi wi´ksze zaufanie

PRAWNIK

REDAKTOR

Anna Kozanecka Żarnecka,
adwokat, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Alicja Dąbrowska, kierownik działu Turystyka, „Gazeta Wyborcza”

W katalogach praktycznie
nie spotyka się klauzul
niedozwolonych. Wynika to
ze wzrastającej świadomości tak branży turystycznej,
jak i jej klientów.
Najwyższą notę przyznałam
katalogowi biura Grecos
Holiday.

REDAKTOR

AGENT

PRZEDSTAWCIEL IZBY

GRAFIK

PILOT

Monika Wojniak, 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”

Krystyna Zazdrosińska, sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Pilotów Wycieczek
Zagranicznych

Autorzy katalogów nie silą
się na oryginalność. Rzadko
trafiają się intrygujące
okładki, na ogół jest to
sztampa w postaci zdjęcia
kobiety na złocistym piasku.

Miło mi zauważyć, że katalogi z roku na rok są coraz
lepsze. I to zarówno pod
względem merytorycznym,
jak i estetycznym.

Katalogi diametralnie się
zmieniły na plus. Są czytelne, jasne, stały się wręcz
kompendium wiedzy nie tylko dla klientów, ale i dla
sprzedawców.

Zauważyłem, że touroperatorzy podają bardzo różne
koszty rezygnacji z wycieczki, nie widać za to
klauzul niedozwolonych.

Twórcy przykładają coraz
wiekszą wagę do strony
technicznej katalogów, jest
dużo mniej zdjęć słabej jakości. Firmy wiedzą, że katalogi pracują na ich wizerunek.

W niektórych ofertach trasy
wycieczek objazdowych po
Europie są zbyt ekspresowe
i obejmują nocne przejazdy.
Nieporozumieniem są oferty
typu „9 stolic w 10 dni”.

Pozytywnie zaskoczył mnie
katalog biura pielgrzymkowego Frater, a także Atlas
Tours, CT Poland, Flugo i
Orient Travel.

W mojej ocenie najlepszy
jest katalog Sun & Fun.

Bardzo pozytywnie odbieram
katalog biura Aquamaris –
wrażenie tym większe, że to
mała firma.

Najlepsze katalogi moim
zdaniem przygotowały biura
Rainbow Tours i Sun & Fun.

Moją szczególną uwagę
przyciągnęły katalogi biur
Orient Travel, CT Poland i
Terra Mare.

Najlepiej w mojej ocenie
wypadają katalogi biur Rainbow Tours i Sun & Fun.

KATALOGI ZGŁOSZONE DO KONKURSU RÓŻA KOLUMBA 2011
Za nami trzecia edycja konkursu. Do udziału w
nim zgłosiç si´ mogło ka˝de biuro podró˝y posiadajàce własny katalog. OtrzymaliÊmy w sumie
47 zgłoszeƒ. Gratulujemy wszystkim, którzy mieli
odwag´ zmierzyç si´ z surowymi, ale obiektywnymi ocenami naszej Kapituły. Z roku na rok katalogi sà coraz lepsze. Czekamy na Paƒstwa w
kolejnej edycji Ró˝y Kolumba!

ALPETOUR POLSKA
Alpe! Grupy 2010/2011

ALPETOUR POLSKA
Alpe! Zima 2011

AQUAMARIS
Lato 2011

ATLAS TOURS
Grecja

ATLAS TOURS Rejsy
wycieczkowe z polskim pilotem Lato 2011

CT POLAND
Niezwykły świat
Orientu

ECCO HOLIDAY
Lato 2011

GTI TRAVEL POLAND
Turcja lato 2011

GLOBTRANS
Alpy 2011

HERKULES EXPRESS
Węgry 2011

ITAKA
Itaka & Gala Podróże
w stylu gwiazd

ITAKA
Lato 2011Hiszpania,
Portugalia, Włochy

ORIENT TRAVEL
Tajemnice orientu

ORLANDO TRAVEL Lato
2011 Wczasy, pielgrzymki, obozy młodzieżowe

OSKAR
Lato 2011

RAINBOW TOURS
Lato 2011 – Wypoczynek

SUN & FUN Zjednoczone
Emiraty Arabskie

TERRA MARE
Lato 2011 Odkryj nowy
smak życia

TĘCZA
Podróże 2011 Wycieczki
– wczasy

WEZYR HOLIDAYS
Lato 2011 Egipt – Tunezja
– Maroko – Grecja –
Hiszpania

WYGODA TRAVEL
Lato 2011 (Chorwacja –
Grecja – Bułgaria –
Wycieczki)

ECCO TRAVEL

FLUGO
Dalekie Wyprawy 2011

FRATER
Pielgrzymki – Polska,
Europa, świat

FRATER
Wycieczki, Wypoczynek,
Świat zieleni

GRECOS HOLIDAY
Zasmakuj w udanych
wakacjach

LEKIER
Lekier Paryż tak 20 lat

LOGOSTOUR
Lato 2011

LOGOSTOUR
Podróże na 7
kontynentów 2011

LOGOS TRAVEL
Podróże z pasją

OK SERVICES
Lato 2011

RAINBOW TOURS
Lato 2011 – Wypoczynek
II edycja

RAINBOW TOURS Zwiedzanie, zwiedzanie i wypoczynek samolotem i
autokarem

REGO BIS
Lato 2011 – Wczasy

STEJA TRAVEL
Kolonie obozy
młodzieżowe 2011

SUN & FUN HOLIDAYS
Egipt 2011

SUN & FUN HOLIDAYS
Tunezja 2011

SUN & FUN HOLIDAYS
Turcja 2011

TRADE & TRAVEL
COMPANY
USA, Kanada, Alaska

TRADE & TRAVEL
COMPANY
Europa

TUI POLAND
Jedź po przygodę – TUI z
dojazdem własnym

TUI POLAND Delektuj się
chwilą luksusu

TUI POLAND
Wakacje z polskim
animatorem – TUI Family

TUI POLAND
Urlop spełnionych marzeń
– TUI samolotem część 1

TUI POLAND
Urlop spełnionych marzeń
– TUI samolotem część 2

OK TOURS
Obozy i kolonie 2011

WEZYR HOLIDAYS
Lato 2011 Turcja
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TRANSPORT

krótko
Wizz Air wprowadza nowe trasy.
Węgierskie tanie linie uruchamiają czwartą bazę operacyjną w Rumunii
z lotniska Tirgu Mures. Siatka połączeń
obejmie loty do Barcelony, Rzymu, Paryża, Mediolanu, Madrytu, Dortmund i
Bolonii. Wszystkie trasy zostaną uruchomione między 18 a 20 czerwca. Połączenia z nowej bazy początkowo będzie obsługiwał samolot typu Airbus
A320. Zwiększy się także częstotliwość na już istniejącym połączeniu do
Londynu Luton. – z trzech do czterech
lotów tygodniowo. Wizz Air otwiera też
kolejne trasy z Czech i Serbii, m.in. z
lotnisk w Bukareszcie, Brnie oraz Belgradzie. MM

Najpunktualniejszym lotniskiem
na świecie jest Międzynarodowy
Port Lotniczy Seattle-Tacoma. Ten tytuł i nagrodę OPS (On-time Performance Awards) przyznał mu FlightStats,
portal specjalizujący się w statystykach lotniczych. W Seattle-Tacoma odprawionych zostało w 2010 r. 31,6 mln
pasażerów, a współczynnik punktualności, główne kryterium przy przyznawaniu wyróżnień, wyniósł tu 85,2 proc.
Średnia światowa dla portów z tej kategorii (obsługujących ponad 250 startów dziennie, z lotami transoceanicznymi lub obejmującymi trzy kontynenty)
kształtuje się na poziomie 71,7 proc.
MG

PLL LOT wprowadziły nowe oferty promocyjne. Aktualna propozycja cenowa first minute ruszyła 7 marca i przeznaczona jest dla osób planujących podróże z dużym wyprzedzeniem.
LOT zachęca turystów do kupowania
biletów we wcześniejszych terminach,
czego efektem będą znacznie niższe ceny. Taryfa first minute obejmuje tańsze
bilety na międzynarodowych trasach
prowadzone pod hasłami „Europa w
jednej cenie za 329 złotych”, „Bliski
Wschód w jednej cenie za 629 złotych"
oraz „Ameryka Północna w jednej cenie za 1529 złotych". Działania promocyjne na będą prowadzone zarówno w
Polsce, jak i na 12 zagranicznych rynkach. MM

Rozpoczęła się budowa lotniska
w Modlinie. Ma być gotowe do
czerwca 2012 r. Prace zaczęły się 20
lat po poświęceniu kamienia węgielnego. Na pierwszy ogień poszła przebudowa pasa startowego, remont drogi i
przygotowanie instalacji nawigacyjnej.
Planuje się też rozpoczęcie budowy terminalu, który będzie w stanie obsłużyć
2 mln pasażerów rocznie. Lotnisko w
Modlinie ma pracować całą dobę i być
portem dla tanich linii, podrzędnym
wobec Okęcia. Będzie również obsługiwał loty międzynarodowe krótkiego i
średniego zasięgu. Łączny koszt budowy i rozruchu to ok. 350 mln zł. MZ

!

ZgłoÊ swój temat
JesteÊmy na bie˝àco,
piszemy o wydarzeniach, które
poruszajà turystyczny Êwiat.
Chcesz uczestniczyç w pracy redakcji „WiadomoÊci
Turystycznych”? Podziel si´ z nami swoimi problemami, opowiedz
o tym, co Ci´ interesuje. Czekamy
na Twoje propozycje i sugestie:
m.wojniak@wiadomosciturystyczne.pl
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PLL LOT | Rok 2011 kolejnym „pewnym” terminem

LOT ku prywatyzacji nabiera tempa
Sprzeda˝ narodowego przewoênika ma
sfinalizowaç si´ jeszcze w tym roku.
Eksperci wàtpià jednak, czy LOT jest na
to gotowy.

Maria Kilijańska

N

a poczàtku marca 2011 r. nowy
zarzàd przedstawił plany rozwoju
spółki na najbli˝sze lata, zakładajàc w nich szybki rozwój i redukcja zadłu˝enia. Przewoênik zamierza zakoƒczyç rok 2011 ze stratà operacyjnà w
wysokoÊci 55 mln zł, a to o prawie 2/3
mniej ni˝ w roku 2010, który skoƒczył z
wynikiem na poziomie minus 163 mln
zł i sumà przychodów równà 2 956 mln
zł. Te ambitne zało˝enia majà zapewne
przygotowaç przewoênika do prywatyzacji. Jednak eksperci zastanawiajà si´,
czy uda si´ przeprowadziç ten proces.
Bo stan LOT nie jest najlepszy przede
wszystkim dlatego, ˝e przewoênik nie
posiada własnego majàtku, a wi´kszoÊç
samolotów ma w leasingu. A flota, jak
podkreÊlajà eksperci, ma ogromne znaczenie. – Jak pokazujà doÊwiadczenia z
innych prywatyzacji, decydujàcym elementem negocjacji powinna tu byç
przyszła wielkoÊç floty dalekiego zasi´gu – mówi Jan Litwiƒski, prezes LOT w
latach 1992–2003. – Trudno oczekiwaç,
˝e Skarb Paƒstwa uzyska istotne przychody z prywatyzacji PLL LOT. Spółka

ny byç zobowiàzania przyszłego inwestora co do rozwoju spółki. Rzàdowi powinno zale˝eç przede wszystkim
na tym, aby LOT umacniał
swojà pozycj´ w regionie i
pozostał drugim obok Austrian Airlines najwi´kszym
Ambitne plany resortu
przewoênikiem w Europie
Tymczasem Skarb Paƒstwa Maciej Wewiór: Ârodkowo-Wschodniej. –
snuje plany o zakoƒczeniu pry- Dopiero po za- Kluczowym elementem prywatyzacji LOT ju˝ w 2011 r. – Fi- kończeniu roz- watyzacji powinny byç zobonalizacja procesu przekształceƒ mów możliwe
wiàzania przyszłego inwestora
własnoÊciowych PLL LOT SA będzie sformuło- co do rozwoju spółki – mówi
planowana jest na trzeci, czwar- wanie wiążącej Jan Litwiƒski.
ty kwartał 2011 r. – mówi Maciej oferty.
Co po prywatyzacji?
Wewiór, rzecznik prasowy MiniPrywatyzacja nie oznacza, ˝e LOT
sterstwa Skarbu Paƒstwa. – Zakładamy,
˝e proces pozyskiwania inwestora zo- całkowicie straci polskiego właÊciciela.
stanie przeprowadzony w trybie pod- Status PLL LOT reguluje specjalna
ustawa z 1991 r. Przewiduje ona m.in.,
wy˝szenia kapitału zakładowego.
Zainteresowani ju˝ mogà składaç ˝e w r´kach Skarbu Paƒstwa musi pozooferty, jednak sama prywatyzacja mo˝e stawaç co najmniej 51 proc. akcji spółki.
wcale nie pójÊç szybko. – Procesy zmian Obecnie mo˝liwe jest wi´c poszukiwakapitałowych w liniach lotniczych majà nie jedynie inwestora mniejszoÊcioweszczególny charakter. W zakresie pro- go. Zgodnie z mi´dzynarodowym prawadzenia post´powania kluczowe zna- wem lotniczym i umowami dwustronnyczenie b´dà miały bilateralne negocja- mi PLL LOT pozostanie po ewentualcje zainteresowanych stron i okreÊlenie nej cz´Êciowej prywatyzacji przewoêniobszarów synergii. W zwiàzku z tym do- kiem polskim. – Potencjalny inwestor
piero po zakoƒczeniu tych rozmów zagwarantuje sobie najprawdopodobmo˝liwe b´dzie sformułowanie wià˝à- niej du˝y, a w wielu kwestiach praktyczcej oferty – mówi Maciej Wewiór. W tej nie decydujàcy wpływ na zarzàdzanie
sytuacji kluczowym elementem powin- spółkà – mówi Jan Litwiƒski. – Czy b´-

jest bardzo zadłu˝ona. Dokonała te˝ sprzeda˝y bardzo
znacznej cz´Êci swoich aktywów. RównoczeÊnie ma
ogromne potrzeby inwestycyjne, mi´dzy innymi na wymian´
floty – ocenia.

WA˚NE
Nowy zarząd LOT planuje stworzenie
z Okęcia głównego punktu tranzytowego na linii Wschód – Zachód. Jednak eksperci przekonują, że potencjał Warszawy jako hub-u międzynarodowego jest ograniczony. Obecna
przepustowość terminalowa portu
wynosi 10 mln pasażerów rocznie.
Mimo obecnych inwestycji, lotnisko
będzie odczuwało ograniczoną przepustowość w godzinach szczytu już
ok. 2012-2014, a całkowite jej wyczerpanie przewiduje się do 2020 r.
Nawet jeśli zostanie rozbudowane,
będzie obsługiwać bez tłoku ok. 15
mln pasażerów rocznie, jednak nie
stanie się wtedy konkurencją dla np.
Kopenhagi czy Wiednia, które już
dziś mają ok. 20 mln pasażerów.
dzie to tylko wst´p do pełnej prywatyzacji, czy te˝ stan dualizmu właÊcicielskiego b´dzie utrzymywał si´ doÊç długo?
Trudno na to jednoznacznie odpowiedzieç – dodaje. Jak sugerujà eksperci,
byç mo˝e równie˝ w przypadku LOT
ewentualny inwestor pogodzi si´ z kilkuletnià dwuwładzà. Trudno sobie jednak wyobraziç sytuacj´, ˝e b´dzie to
rozwiàzanie ostateczne.

Czartery | 200 tys. pasa˝erów ma przewieêç w tym sezonie nowy polski przewoênik

Ok´cie

Yes Airways startuje

Lotnisko koƒczy
z monopolem
Petrolotu

Czy nowe, czwarte polskie linie czarterowe przyjmà si´ na naszym rynku? Na razie przewoênik podpisał umow´ z Itakà.

Y

es Airways swój inauguracyjny lot
odb´dà 29 kwietnia do tureckiej Antalyi. Głównà bazà przewoênika b´dzie
Ok´cie, ale samoloty w sezonie letnim
wystartujà tak˝e z Krakowa, Katowic,
Wrocławia, Poznania i Szczecina. Yes
Airways zawarły umow´ z Itakà na najbli˝szy sezon. Zamierzajà przewieêç ok.
200 tys. pasa˝erów. Miejscami docelowymi b´dà porty tureckie: Antalya, Bodrum, Dalaman i Izmir, port Oujda w
Maroku, Heraklion na greckiej Krecie,
Monastyr w Tunezji i Taba w Egipcie.
Flota to dwa airbusy A320.

Linie nale˝à do Jacka Łyczby i Piotra
Lubaczewskiego. Spółka powstała jesienià 2009 r. z pierwotnym zamiarem
rozpocz´cia działalnoÊci lotniczej w
2010 r. – Po pogł´bionej analizie biznesowej i ze wzgl´du na niesprzyjajàcà koniunktur´ zracjonalizowała swoje plany, przenoszàc swój start na wiosn´
2011 – mówi przedstawiciel Yes Airways Witold Szuk. – Z naszych badaƒ
wynika, ˝e dynamika rozwoju ruchu lotniczego pozostanie stabilna, a sezonowe wahania sà trwałym i przewidywalnym elementem tej bran˝y.
Według ekspertów jest spore zapotrzebowanie na czarterowe linie. – Jednak sukces zale˝y od wielkoÊci floty,
którà si´ dysponuje, konkurencyjnych

cen oraz kierunków, na które jest zapotrzebowanie. Ciàgle niepewna sytuacja
w północnej Afryce mo˝e w du˝ej mierze wpłynàç na słabe wyniki przewoênika – ocenia Tomasz Dziedzic.
Szef Yes Airways Jacek Łyczba na
bie˝àco Êledzi doniesienia z krajów
afrykaƒskich, jednak – jak twierdzi
– majà one bezpoÊredni wpływ na touroperatorów, ale nie na przewoêników. – Przewoênicy realizujà przeloty
na zlecenie touroperatorów, którzy podejmujà decyzje dotyczàce volumenu
ruchu turystycznego w okreÊlonych kierunkach. Gdy dochodzi do sytuacji kryzysowych, biura starajà si´ przekierowaç ruch z zagro˝onego kierunku do
innych krajów. MM

Inwestycje | Wrocławski port lotniczy wchodzi w koƒcowy etap modernizacji

Nowy terminal zadebiutuje przed Euro 2012
Jesienià Wrocław zyska nowy terminal
lotniczy, dzi´ki któremu przyjmie dwa razy wi´cej pasa˝erów.

P

rzepustowoÊç lotniska wyniesie wtedy ponad 3,5 mln pasa˝erów rocznie,
po rozbudowie b´dzie mogło obsłu˝yç 7
mln. Nowy terminal – cztery razy wi´kszy od obecnego – zacznie prac´ na kilka miesi´cy przed Euro 2012. – Zostanie gruntownie przetestowany przez pasa˝erów, zanim przyjmie kibiców – mówi Dariusz KuÊ, prezes Portu Lotniczego Wrocław. Obiekt jeszcze jesienià został zadaszony, uruchomiono tak˝e
ogrzewanie. Teraz wewnàtrz trwajà prace wykoƒczeniowe. Poło˝ono posadzki,
koƒczy si´ monta˝ sieci i instalacji zwiàzanych z bezpieczeƒstwem obiektu. Na
miejscu sà elementy systemu baga˝owego i kontroli bezpieczeƒstwa. Działajà
ju˝ schody ruchome, które dowiozà po-

dró˝nych na drugie pi´tro, gdzie zaplanowano kawiarni´ z widokiem na pas
startowy. Po zakoƒczeniu prac budowlanych kilka miesi´cy zajmie rozruch terminalu, podczas którego obiekt b´dzie
certyfikowany przez poszczególne instytucje zwiàzane z lotnictwem i bezpieczeƒstwem. Czterokondygnacyjny (w
tym jedna kondygnacja podziemna) budynek zaprojektowało biuro J.S.K. Architekci (firma zaprojektowała te˝ lotniska we Frankfurcie, Düsseldorfie i Berlinie-Schönefeldzie). Do dyspozycji pasa˝erów b´dà klimatyzowane hale przylotów i odlotów o pow.1700 mkw. i wys.
nawet trzech kondygnacji z darmowym
dost´pem do internetu. Ponadto znajdzie si´ tam 8 stanowisk kontroli bezpieczeƒstwa i 22 odprawy biletowo-baga˝owej. Dla przedsi´biorców zaplanowano ok. 4 tys. mkw. powierzchni komercyjnej. Przed nowym terminalem

powstanie ponad 1,1 tys. miejsc parkingowych, a dla samolotów 16 stanowisk
postojowych. (na całym lotnisku b´dzie
ich ok. 30). – Nowy terminal to dodatkowy atut dla organizatorów Euro 2012
– mówi Dariusz KuÊ. – W zale˝noÊci od
potrzeb b´dzie mo˝na przeznaczyç jeden z terminali do obsługi VIP-ów lub
kibiców przeciwnych dru˝yn – wyjaÊnia.
W przyszłoÊci obecnie u˝ytkowany terminal b´dzie obsługiwał konkretny typ
połàczeƒ. Pod uwag´ brane jest utworzenie na jego bazie terminalu general
aviation, przeznaczonego do obsługi
prywatnych samolotów.
Koszt budowy to ok. 300 mln zł. Plany inwestycyjne portu do 2015 r. obliczone sà na mniej wi´cej 460 mln zł.
Ârodki własne to ok. 100 mln, finansowanie komercyjne – ok. 200 mln. Fundusze unijne stanowià pozostałe 160
mln. MZ

Trwajàca od kilkudziesi´ciu lat wyłàcznoÊç jednej firmy na dostaw´ paliwa na lotnisko im. Fryderyka Chopina w Warszawie niedługo ma si´ zakoƒczyç.

Marzena Zarzycka

W

ysokie koszta, jakie ponoszà
przewoênicy, słu˝yły do tej pory
za argument przeciwko korzystaniu z
warszawskiego Ok´cia. Wizzair, który nie zdecydował si´ tego lata uruchomiç nowych połàczeƒ ze stolicy,
uzasadniał t´ decyzj´ panujàcym tam
monopolem Petrolotu. Ten monopol
trwa od 1934 r., wtedy to warszawskie lotnisko przeniosło si´ z Pola
Mokotowskiego na Ok´cie. Od poczàtku istnienia portu lotniczego nie
dopuszczono innego kontrahenta,
jeÊli chodzi o dostawy paliwa. W tym
roku sytuacja ma si´ wreszcie zmieniç. Do obsługi portu dopuszczony
zostanie inny dostawca paliwa – firma Lotos.
– Z koƒcem miesiàca zakoƒczy si´
umowa z Petrolotem, wi´c decyzji w
tej sprawie mo˝na si´ spodziewaç w
kwietniu – mówi Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy Lotniska im.
Fryderyka Chopina. Dla lotniska
oznacza to obni˝enie kosztów paliwa,
co w konsekwencji oznacza zmniejszenie ceny korzystania z portu lotniczego. Eksperci z Instytutu Turystyki
nie wià˝à bie˝àcych zmian w rozkładzie lotów z istniejàcym od półwiecza
monopolem. Dla linii lotniczych jego
zakoƒczenie to jednak dobra informacja, która powinna zach´ciç ich do
otwierania nowych połàczeƒ z Warszawy.
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Ubezpieczenia
w turystyce

RAPORT
Czarny rok dla Signal
Iduny

Ubezpieczyciele rujnujà
małe firmy?

Baza firm
ubezpieczeniowych

Zaufanie do ubezpieczyciela
zostało poważnie zachwiane.
strona 14

Dodatkowe zabezpieczenia są za drogie
dla biur podróży.
strona 14

Sprawdź, którzy ubezpieczyciele działają
na rynku turystycznym.
strona 14

Analiza | WartoÊç sum gwarancyjnych najwi´kszych touroperatorów to ponad 180 mln zł

Zmiana prawa mo˝e ponownie podzieliç rynek
Wi´kszoÊç touroperatorów znajduje si´
w portfelu niemieckiego ubezpieczyciela Europäische Reiseversicherung AG,
ale mimo ˝e rynek wydaje si´ byç ustabilizowany, to nadchodzàce renegocjacje umów mogà przynieÊç nieoczekiwane zmiany.

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE WYBRANYCH TOUROPERATORÓW NA POLSKIM RYNKU
Touroperator

Towarzystwo ubezpieczeniowe udzielające gwarancji

Itaka

Europäische Reiseversicherung AG oddz. w Polsce

45 788 952 zł

TUI

Europäische Reiseversicherung AG oddz. w Polsce

TUI Poland 20 900 000 zł
TUI Deutschland 4 560 000 zł

Maria Kilijańska

S

ilny touroperator to dla ubezpieczyciela klient idealny. Czołowe
firmy ubezpieczeniowe wybierajà
biura, które osiàgn´ły wysokie wyniki
finansowe, dzi´ki temu majà pewnoÊç
ich stabilnej pozycji w bran˝y turystycznej.
– Na polskim rynku jest ok. siedmiu,
oÊmiu towarzystw ubezpieczeniowych
oferujàcych usługi bran˝y turystycznej
na szerokà skal´. Pi´ç z nich obsługuje
touroperatorów, pozostałe współpracujà z klientami indywidualnymi – mówi Jan Grzegorz Pràdzyƒski, prezes zarzàdu Polskiej Izby Ubezpieczeƒ.
WÊród najcz´Êciej wymienianych sà:
AXA, Signal Iduna, Europejskie i TU
Europa. Marek Andryszak, prezes
TUI, wskazuje na towarzystwo Europejskie Reiseversicherung AG jako lidera rynku. – Skoro najwi´ksi touroperatorzy korzystajà z usług jednego
ubezpieczyciela, to jest logiczne, ˝e to
on musi byç liderem – komentuje.

Lider ubezpiecza najlepszych
TU Europejskie współpracuje z
szeÊcioma z dziesi´ciu najwi´kszych
touroperatorów w Polsce, poza TUI
m.in. z Itakà, Exim Tours, Alfa Star,
Sun & Fun i Wezyrem. Łàczna wartoÊç sum gwarancyjnych tych organizatorów, którà poÊwiadcza towarzystwo, wynosi 120 mln zł. Drugi najpopularniejszy ubezpieczyciel TU Europa wystawił gwarancje ubezpieczeniowe na kwot´ ponad 36 mln zł, która
obejmujà dwóch touroperatorów:
Triad´ i Rainbow Tours.
WÊród wymienianych liderów
Êwiadczàcych usługi bran˝y turystycznej pojawia si´ tak˝e towarzystwo Signal Iduna, jednak firma ta nie ubezpiecza ju˝ ˝adnego z najwi´kszych
graczy organizujàcych wyjazdy. I choç
o towarzystwie rzeczywiÊcie w ostatnim czasie jest bardzo głoÊno, to touroperatorzy gdzie indziej upatrujà
przyczyn. – O tej firmie ostatnio du˝o
si´ słyszy, zwłaszcza w mediach, ale
przede wszystkim dlatego, ˝e ostatnio
dwa razy wypłacała gwarancje firm,
które upadły – mówi Marek Andryszak.

Kwota

Triada

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa

21 590 562 zł

Neckermann

Mondial Assistance International SA

20 500 000 zł

Exim Tours

Europäische Reiseversicherung AG oddz. w Polsce

16 576 500 zł

Alfa Star

Europäische Reiseversicherung AG oddz. w Polsce

15 961 700 zł

Rainbow Tours

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa

15 000 000 zł

Sun & Fun

Europäische Reiseversicherung AG oddz. w Polsce

8 760 000 zł

Wezyr Holiday

Europäische Reiseversicherung AG oddz. w Polsce

7 756 806 zł

Ecco Holiday

TW SKOK

do 2 000 euro na klienta

Źródło: Dane touroperatorów

Na polskim rynku jest kilka towarzystw ubezpieczeniowych oferujących branży turystycznej usługi na szeroką skalę.
Pięć z nich obsługuje touroperatorów, pozostałe współpracują z klientami indywidualnymi. Na pozycję lidera wysunęło
się TU Europejskie. Ale mimo że rynek ubezpieczycieli dla turystyki wydaje się być trwale podzielony, to przyjęta
w ub. r. nowelizacja ustawy może spowodować zmianę podziału sił.

Niepewny rynek, du˝e ryzyko

uwzgl´dnia Êrodek transportu i miej– Dla ubezpieczycieli działalnoÊç w sce do którego oferowany jest wyjazd.
turystyce jest bardzo ryzykowna, W ten sposób wyodr´bniono trzy roprzede wszystkim dlatego, ˝e biura dzaje podmiotów: biura organizujàce
nie majà ˝adnych zabezpieczeƒ, w wyjazdy do paƒstw pozaeuropejskich
tym cz´sto swoich majàtków – mówi oraz wyjazdy do krajów europejskich
Jan Grzegorz Pràdzyƒski. Na
z wykorzystaniem czartebran˝´ turystycznà ma wpływ
rów, druga grupa to organitak˝e wiele nieprzewidywalzatorzy wyjazdów do
nych czynników, które powopaƒstw europejskich autodujà, ˝e biura tràca swojà stakarami lub z dojazdem włabilnà pozycj´. Zmiana warunsnym, trzecia to organizaków atmosferycznych czy sytorzy wyjazdów krajowych i
tuacji politycznej mo˝e skuturystki przyjazdowej. W
tecznie zagroziç turystyce, co
takim przypadku podstacz´sto odstrasza wiele towawowa wartoÊç dla poszczerzystw. I mimo ˝e rynek ubezgólnych grup wynosi: 12
pieczycieli dla turystyki wyda- Jan Grzegorz
proc., 7 proc. i 3 proc. roczje si´ byç trwale podzielony, to Prądzyński: Dla nych przychodów, ale nie
przyj´ta w ubiegłym roku no- ubezpieczycieli mniej ni˝ równowartoÊç 40
welizacja ustawy mo˝e spowo- działalność na
tys. euro, 7,5 tys. euro, 4,5
dowaç zmian´ podziału sił. Do rynku turystycz- tys. euro.
17 wrzeÊnia 2011 r. renegocjo- nym jest bardzo
Z pewnoÊcià najbardziej
wane b´dà dotychczas zawarte ryzykowna.
zmiany odczujà biura podróumowy na wysokoÊç sum gwarancyj- ˝y, które organizujà wycieczki do kranych. Według nowego prawa przy jów pozaeuropejskich i europejskich z
ustalaniu wysokoÊci wskaêników pro- wykorzystaniem lotów czarterowych.
centowych oraz kwot zabezpieczenia Za gwarancj´ b´dà musiały zapłaciç o
wzi´te b´dà pod uwag´ termin oraz połow´ wi´cej ni˝ dotychczas. NowewysokoÊç pobieranych przedpłat lizacja ustawy mo˝e spowodowaç
przez touroperatorów. Samych orga- zmiany tak˝e na rynku samych towanizatorów podzielono na trzy grupy rzystw. – Niektórzy ubezpieczyciele
posługujàc si´ kryterium, które mogà mieç problem z pojemnoÊcià fi-

nansowà, z kumulacjà ryzyka na jednym kontrahencie oraz z uzyskaniem
reasekuracji – mówi Mariusz Górski,
dyrektor TU Europa.

Lepsze warunki, nowa współpraca
Nowelizacja ustawy mo˝e tak˝e
spowodowaç, ˝e biura zacznà zmieniaç swoich partnerów.
W obecnej sytuacji wszystko zale˝y
od tego, który z ubezpieczycieli zaproponuje najlepszy model współpracy. –
Od dwóch lat współpracujemy z towarzystwem AXA, które zaproponowało
nam najkorzystniejsze warunki, wczeÊniej współpracowaliÊmy z Signal Idunà – mówi Grzegorz Karolewski.
Niewykluczone te˝, ˝e pojawià si´
nowe podmioty, które zdecydujà si´
wejÊç na rynek turystyczny. I mimo ˝e
eksperci zaznaczajà, ˝e liderów rynku
jest niewielu, a tort ju˝ od dawna jest
podzielony, to istnieje mo˝liwoÊç
zmiany sytuacji. – Rynek ubezpieczycieli jest bardzo ustabilizowany, jednak
zawsze jest mo˝liwoÊç, ˝e ktoÊ wejdzie
z nowatorskimi pomysłami i stanie si´
konkurencjà dla firm, które do tej pory były bardzo silne – mówi Pràdzyƒski.
Sami touroperatorzy, choç na razie
zmian nie planujà, to tak˝e ich nie wykluczajà, zwłaszcza ˝e umowy ju˝ niedługo b´dà renegocjowane.

krótko
InterRisk zaliczy rok 2010 do udanych. Spółka przekroczyła granicę
miliarda złotych składki przypisanej brutto, co lokuje ją na piątym miejscu wśród
firm ubezpieczeniowych na rynku – za
PZU, Ergo Hestią, Wartą i Allianz, dając
ponad 5-procentowy udział w rynku.
Oprócz tego InterRisk uzyskał 136-procentową dynamikę w stosunku do roku
ubiegłego. Średnia rynkowa wstępnie
szacowana jest na 107 proc. W 2010 r.
spółka osiągnęła zysk finansowy brutto
w wysokości 55,1mln zł. AK

Grupa Europa odnotowała w
2010 r. 16-procentowy wzrost
składki przypisanej brutto w stosunku
do roku poprzedniego. Składka, liczona
wg Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości, wyniosła prawie 700
mln zł. Wartość sprzedaży w 2010 r. to
ponad 4,4 mld zł wobec 3 mld w 2009
r. – Pracujemy nad rozwojem zarówno
obecnych, jak i nowych linii biznesowych. Dynamicznie rozwijamy ofertę
dla sektora turystycznego, wprowadzając szereg nowatorskich produktów i
podpisując umowy z kolejnymi biurami
podróży – powiedział Krzysztof Mędrala, wiceprezes zarządu TU Europa SA i
TU na Życie Europa SA. AK

W pakiecie turystycznym spółka
ubezpieczeniowa Europejskie
stawia między innymi na ubezpieczenia
rodzinne. Mogą z nich skorzystać maksymalnie dwie osoby dorosłe z nie więcej niż czwórką dzieci do 18. roku życia.
Oprócz tego, jak informuje Europejskie,
składka rodzinna to oszczędność nawet
do 50 proc. w porównaniu z ubezpieczeniem indywidualnym. Do tego: szeroki zakres ochrony i wysokie sumy
ubezpieczenia, brak udziału własnego
w kosztach leczenia, ubezpieczenie bagażu już w wariancie podstawowym
oraz możliwość ubezpieczenia następstw chorób przewlekłych i uprawiania sportów wysokiego ryzyka. AK

W 2010 r. Grupa PZU zebrała
14 544 mln zł składek ubezpieczeniowych. To o 1,3 proc. więcej niż
w roku poprzednim. Na skutek zdarzeń
o charakterze jednorazowym zysk netto był mniejszy niż rok wcześniej i wyniósł 2,4 mln zł. Grupa PZU wypłaciła
prawie 10,2 mln zł z tytułu odszkodowań i świadczeń. Wskaźnik zwrotu z
kapitału (ROE) za 2010 rok wyniósł
20,3 proc. AK
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Kraj | Zaufanie do ubezpieczyciela zostało powa˝nie zachwiane

Biura | Dodatkowe zabezpieczenia sà za drogie dla biur podró˝y

Czarny rok dla Signal Iduny

Ubezpieczyciele rujnujà
małe firmy?

3 mln zł dla klientów Selectours, 6 mln
zł dla podró˝ujàcych z Orbisem, a potem wycofanie si´ z ubezpieczania
klientów wyje˝d˝ajàcych do Egiptu. –
To nie był dobry rok dla tego ubezpieczyciela – komentuje bran˝a turystyczna.

Firmy ubezpieczeniowe majà poczucie
zagro˝enia i podwy˝szajà sumy gwarancji do niewiarygodnych kwot – mówi Teresa Kacperska, właÊcicielka biura Tertur. – Ta sytuacja zmusi Êrednie
firmy z bran˝y turystycznej do
zamkni´cia działalnoÊci.

Maria Kilijańska

T

U Signal Iduna było gwarantem
ubezpieczeniowym dwóch du˝ych
biur podró˝y, które ogłosiły upadłoÊç
w zeszłym roku, a tak˝e ubezpieczało
autokar, który uległ tragicznemu wypadkowi na niemieckiej autostradzie
– mówi Sylwia Mikiel, dyrektor marketingu i PR Signal Iduny. Podsumowujàc działania, które ubezpieczyciel
musiał podjàç w tych sytuacjach, dodaje: – PrzekazaliÊmy do dyspozycji
marszałka województwa mazowieckiego Êrodki finansowe wynikajàce z
gwarancji ubezpieczeniowych biur
Selectours i Orbis. Suma gwarancyjna
Selectours zostanie w 100 proc. wykorzystana. W przypadku Orbisu liczba
poszkodowanych była mniejsza, a
gwarancja prawie dwukrotnie wy˝sza
ni˝ dla Selectours, jednak ostateczne
koszty tych szkód b´dà znane po zamkni´ciu procesu weryfikacji przez
marszałka.
Na poczàtku roku towarzystwo
ogłosiło kontrowersyjny komunikat,
w którym poinformowało, ˝e w zwiàzku z sytuacjà w Egipcie zarzàd spółki
podjàł decyzj´ o zawieszeniu ochrony
ubezpieczeniowej dla osób i grup zor-

Marzena Olszowska: Takie zachowanie
nie służy wiarygodności ubezpieczyciela, a biura trącą poczucie bezpieczeństwa z jego strony. A kto jak kto, ale
towarzystwo ubezpieczeniowe musi
być pewne. Po całej sytuacji Signal
Iduna wysyłało zapytania, czy będziemy dalej z nimi współpracować.

ganizowanych, które wyjadà do tego
kraju po 30 stycznia 2011 r. Pojawiła
si´ tak˝e informacja, ˝e imprezy turystyczne, które rozpocz´ły si´ przed
dniem 31 stycznia 2011 r., nie sà obj´te ochronà ubezpieczeniowà, a dokładniej, ˝e nie sà nià obj´te koszty
leczenia oraz koszty powstałe w
zwiàzku z koniecznoÊcià powrotu
ubezpieczonego do Rzeczypospolitej
Polskiej, koszty transportu zwłok, jak
równie˝ pozostałe koszty b´dàce
przedmiotem ubezpieczenia, je˝eli
powstały w przypadku udziału ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, strajkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg i bójkach. Po

komunikacie w bran˝y turystycznej
zawrzało. – Wiele biur po tej informacji podj´ło radykalne kroki we
współpracy z tym towarzystwem –
mówi Marzena Olszowska, prezes
Delta Travel. – Choç ten komunikat
nas bezpoÊrednio nie dotyczył, to jednak gdyby tak było, na pewno podj´libyÊmy powa˝ne rozmowy dotyczàce
dalszej współpracy – twierdzi.
Takie działania powodujà, ˝e biura
przestajà byç pewne ubezpieczyciela i
rzetelnoÊci oferowanych przez niego
usług. – Nie słu˝à wiarygodnoÊci
ubezpieczyciela, biura tràcà poczucie
bezpieczeƒstwa. A kto jak kto, ale towarzystwo ubezpieczeniowe musi byç
pewne. Po całej sytuacji Signal Iduna
wysyłało zapytania, czy b´dziemy dalej z nimi współpracowaç – dodaje
Marzena Olszowska.
W konsekwencji ci´˝kiego roku,
jak informujà pracownicy towarzystwa, został wprowadzony nowy produkt ubezpieczeniowy Bezpieczne
Podró˝e. Oferuje on klientom znacznie szerszà ochron´ ubezpieczeniowà
we wszystkich aspektach zwiàzanych z
turystykà oraz wiele innowacyjnych
rozwiàzaƒ dla biur podró˝y, które łagodzà skutki chocia˝by takich kataklizmów jak wybuch wulkanu. Zmian´ w
działaniach towarzystwa dostrzegajà
tak˝e biura z nim współpracujàce. –
Widaç, ˝e poprawiła si´ jakoÊç oferowanych usług. Towarzystwo zacz´ło
sprawdzaç wiarygodnoÊç zarówno
swojà, jak i swoich partnerów – podsumowuje Olszowska.

L

iczne bankructwa w ostatnim roku i
niepewna sytuacja w czołowych destynacjach, do których Polacy je˝d˝à
na wakacje, spowodowały, ˝e towarzystwa ubezpieczeniowe zacz´ły
podnosiç poprzeczk´ wymaganych
zabezpieczeƒ finansowych ze strony
biur podró˝y. To w konsekwencji mo˝e spowodowaç upadek małych i
Êrednich firm, które – choç działajà
na rynku od wielu lat – nie majà wystarczajàcego zabezpieczenia wymaganego przez towarzystwa. – Do tej
pory moje biuro było zobligowane do
wpłaty weksla o wysokoÊci 6 tys. euro,
teraz musz´ wpłaciç dodatkowo ok.
28 tys. zł, które zostanà umieszczone
na lokacie ubezpieczyciela na okres
trzech lat – tłumaczy Kacperska. –
Dla ubezpieczyciela, owszem, jest to
zabezpieczenie, ale małe firmy cz´sto
nie majà skàd wziàç takich kwot,
zwłaszcza ˝e ostatni rok nie był najlepszy dla całej bran˝y – dodaje. Jak
informuje, firma ubezpieczajàca zabezpiecza si´ wekslem in blanco i
wprowadzonà dodatkowà kwotà na
wypadek poniesionego ryzyka, jednak
ryzyka – jak przekonujà przedstawiciele małych biur – czasem w ogóle
nie ma. – Nie organizuj´ wyjazdów za

Wybieraj ubezpieczenie świadomie

granic´, sporadycznie przekraczam
granic´ z dzieçmi podczas turnusów
kolonijnych w miejscowoÊciach przygranicznych. Nie ma takiej mo˝liwoÊci, ˝ebym nie wróciła z grupà do kraju – komentuje Teresa Kacperska.
W sytuacji gdy biuro nie uiÊci w wyznaczonym terminie tej dodatkowej
kwoty, nie zostanie mu przedłu˝ona
gwarancja i zostanie wykreÊlone na
trzy lata z rejestru. A to najcz´Êciej
jest jednoznaczne z zakoƒczeniem
działalnoÊci albo przejÊciem do szarej
strefy. – Te działania spowodujà koniec istnienia wielu małych firm – dodaje Teresa Kacperska. – A to nie one
najcz´Êciej plajtujà, ale te du˝e, które
ju˝ i tak w szybkim czasie tworzà swoje spółki córki.
Firma InterRisk, z której usług korzysta biuro Tertur, nie odpowiedziała
wprost na nasze pytanie, czy w ostatnim czasie wprowadziła wy˝sze wymagania dla biur podro˝y, które chcà
przedłu˝yç umow´ na sumy gwarancyjne. I czy małe firmy majà takie same
wymagania przy zawieraniu umów jak
duzi touroperatorzy.
– Nie mo˝emy zdradzaç umów, jakie zawierane sà mi´dzy nami a klientami – mówi Tomasz Wierzbicki z TU
InterRisk. – Naszym głównym produktem sà ubezpieczenia zdrowotne i majàtkowe, a ubezpieczeniami turystycznymi zajmujemy si´ dodatkowo. Chcemy te˝ z tej działalnoÊci si´ wycofaç.
Tak˝e wizerunkowo nie chcemy byç
kojarzeni z tym rodzajem ubezpieczeƒ
– tłumaczy. MAK

Rozmowa z Beatą Kalitowską, dyrektor zarządzającą Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (Europejskie)

Jak jest dzisiaj ze świadomością klientów biur
podróży w kwestii wagi ubezpieczenia turystycznego? Czy zdają sobie oni dostatecznie
sprawę z tego, jak ważne jest to, by nie wyjeżdżać na wakacje bez ubezpieczenia? Czy zdarzają się przypadki, że turyści ten temat bagatelizują?
Świadomość klientów rośnie, ale niestety nie zawsze łączy się to z wyborem odpowiedniego
ubezpieczenia. Często klienci lepiej wiedzą, jak
dochodzić swoich roszczeń (nie zawsze uzasadnionych), niż w jaki sposób zabezpieczyć się
przed wyjazdem. Ze względu na specyfikę polskiego rynku oraz fakt, że podstawowe ubezpieczenie turystyczne jest zawarte w cenie imprezy
turystycznej, klienci nie poświęcają czasu na
analizę zakresu ubezpieczenia. Często zdarza się,
że podstawowy wariant ubezpieczenia nie do
końca odpowiada potrzebom klienta, zwłaszcza
gdy podczas urlopu zamierza on uprawiać sporty
ekstremalne albo leczy się na przewlekłe schorzenia. Rozpatrując możliwe rozszerzenia ubezpieczenia powinniśmy przede wszystkim zastanowić się, czego tak naprawdę potrzebujemy.
Czy ma to być leniwy urlop, czy też aktywny?
Czy wyjeżdżamy sami, z przyjaciółmi czy z rodziną? Jeśli odpowiemy sobie na te pytania, będziemy mogli świadomie wybrać odpowiednie
ubezpieczenie. Zaniedbanie tej kwestii może

sprawić, że wymarzony urlop stanie się naprawdę niezapomniany, a po powrocie będziemy długo odczuwać jego skutki – zarówno finansowe,
jak i psychiczne, takie jak stres czy lęk. Chciałabym jednak podkreślić, że stopniowo nasi klienci uświadamiają sobie korzyści, jakie może przynieść zdecydowanie się na zakup rozszerzonego
wariantu ubezpieczenia lub ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży. To ostatnie pozwoli na
zminimalizowanie kosztów poniesionych w wyniku rezygnacji z podróży z powodów losowych.
Jest to szczególnie ważne, gdy klienci decydują
się na zakup wyjazdu wakacyjnego z wielomiesięcznym wyprzedzeniem.

Dlaczego warto skorzystać z oferty firmy Europejskie? Co ją na tle produktów proponowanych przez inne towarzystwa ubezpieczeniowe?
Przede wszystkim dlatego, że jesteśmy skoncentrowani wyłącznie na ubezpieczeniach podróży. W
odróżnieniu od innych ubezpieczycieli na rynku
posiadamy w swojej ofercie jedynie produkty dedykowane osobom podróżującym. Posiadamy
własną wyspecjalizowaną sieć assistance oraz
sprawną i szybką likwidację szkód (do 7 dni po i
do 14 w sezonie). Również współpraca z naszymi
partnerami przebiega sprawnie dzięki stałemu i
zaangażowanemu zespołowi.

Jakie produkty dla klientów indywidualnych i
korporacyjnych są obecnie dostępne w ofercie
Europejskich i co obejmują?
Klientom indywidualnym proponujemy ubezpieczenia turystyczne krótkoterminowe i roczne, rodzinne, grupowe, NNW krajowe, ubezpieczenia
kosztów rezygnacji z podróży, ubezpieczenia
kosztów przerwania podróży oraz ubezpieczenia
podróży służbowych (zarówno krótkoterminowe,
jak i roczne). W przypadku ubezpieczeń korporacyjnych oferta jest każdorazowo przygotowana

w odpowiedzi na specyficzne potrzeby danego
klienta. Aktualnie w swojej ofercie dla klientów
indywidualnych Europejskie ma trzy atrakcyjne
pakiety ubezpieczeń turystycznych, zapewniających pełną ochronę podczas podróży. Oferowane
pakiety różnią się między sobą przede wszystkim
wysokością sum ubezpieczenia, zakresem ochrony ubezpieczeniowej i assistance. Standardem
jest ubezpieczenie kosztów leczenia, transportu i
repatriacji, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz bagażu. Za opłatą dodatkowej składki
zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o
ryzyka powstałe wskutek następstw chorób przewlekłych, amatorskiego uprawiania narciarstwa
w ramach pakietu SKI, uprawiania sportów wysokiego ryzyka, sportów ekstremalnych lub wyczynowych itp. Warto tu również wspomnieć, że
w ofercie ubezpieczeń indywidualnych oferowanych przez Europejskie nie ma udziału własnego
w kosztach leczenia, a osoby podróżujące z
dziećmi mogą skorzystać z preferencyjnych stawek.
Ostatnio w związku z upadkami kilku dużych
biur podróży dużo się mówiło o gwarancjach
ubezpieczeniowych dla organizatorów turystyki. Jakie produkty z tej dziedziny firma Europejskie może zaproponować biurom i co wchodzi w ich zakres?

W świetle znowelizowanej ustawy o usługach
turystycznych są przewidziane cztery formy zabezpieczeń finansowych dla organizatorów i pośredników turystycznych: gwarancja bankowa,
gwarancja ubezpieczeniowa, umowa ubezpieczenia na rzecz klienta oraz rachunek powierniczy. W naszej ofercie posiadamy gwarancje
ubezpieczeniowe dla organizatorów turystyki i
pośredników turystycznych. Zakres takiej gwarancji jest uregulowany w ustawie i obejmuje

pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju, w
wypadku, gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, oraz pokrycie zwrotu wpłat
wniesionych przez klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych. Również minimalna
wysokość gwarancji jest określona w rozporządzeniu Ministerstwa Finansów i zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Każda oferta
jest przygotowywana indywidualnie na podstawie danych touroperatora.

Jakie zarząd Europejskich ma plany na przyszłość co do rozwoju jej oferty?
Jako ubezpieczyciel skupiony wyłącznie na branży turystycznej jesteśmy bardzo wyczuleni na
zmieniającą się sytuację – słuchamy naszych
klientów i na bieżąco dostosowujemy swoją ofertę. W przypadku umów generalnych, jakie zawieramy z touroperatorami, każda oferta jest sporządzana zgodnie z zapotrzebowaniem i specyfiką
danego organizatora i modyfikowana w zależności od potrzeb. Nasze skrojone na miarę produkty oferujemy coraz to nowym grupom klientów,
troszcząc się o spokój podczas podróży, zarówno
indywidualnych, jak i służbowych. Szczególny
nacisk w najbliższym czasie położymy na rozwój
oferty ubezpieczeń korporacyjnych, gdyż w dzisiejszej dobie coraz więcej firm działa na arenie
międzynarodowej, a co za tym idzie, ochrona
pracownika podczas delegacji zagranicznych staje się coraz bardziej istotna.
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BAZA FIRM UBEZPIECZENIOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU TURYSTYCZNYM
AXA TOWARZYSTWO
UBEZPIECZENIOWE SA
Warsaw Trade Tower
ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa
tel.: (22) 555 00 50, faks: (22) 555 05 00
ubezpieczenia@axa-polska.pl
www.axa-polska.pl
Prezes zarządu: Maciej Szwarc
Ubezpieczenie turystyczne:
kompleksowa ochrona klientów biur podróży przed skutkami nagłych zdarzeń losowych podczas wyjazdów turystycznych,
pomoc centrali alarmowej dostępnej 7 dni
w tygodniu, 24 godziny na dobę, centrala
przejmuje opiekę nad ubezpieczonym, organizuje pomoc medyczną i transport,
gwarantuje pokrycie kosztów leczenia bez
konieczności angażowania środków pieniężnych klienta.
EUROPEJSKIE
Europäische Reiseversicherung AG
ul. Chmielna 101/102 80-748 Gdańsk
tel.: (58) 324 88 50, faks: (58) 324 88 51
poczta@europejskie.pl,
www.europejskie.pl
Dyrektor polskiego oddziału: Beata Kalitowska
Ubezpieczenia turystyczne:
krótkoterminowe: trzy pakiety do wyboru,
pakiety rodzinne: z nie więcej niż czwórką
dzieci, pakiet grupowy: powyżej 9 osób,
ubezpieczenia roczne: dla osób często podróżujących prywatnie za granicę europejskie ubezpieczenie turystyczne ważne na
obszarze całego świata, na podróż krajowe
z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującym bagaż,
sporty wysokiego ryzyka, ekstremalne i
wyczynowe, pakiety SKI i SPORT, pakiet
SKI obejmuje ochroną ryzyka, jakie najczęściej spotykają turystów na stoku,
ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży, pakiet Foreign Visitors dla cudzoziemców podróżujących po Polsce i po krajach
Unii Europejskiej, Corporate Travel dla podróżujących służbowo z dwoma wariantami: imiennym i bezimiennym.

GENERALI TU SA
Budynek Marynarska Point
ul. Postępu 15B 02-676 Warszawa
tel.: (22) 543 05 00, faks: (22) 543 08 99
www.generali.pl
Prezes zarządu: Artur Olech
Ubezpieczenia turystyczne obejmują:
koszty leczenia i usługi assistance, następstwa nieszczęśliwych wypadków, OC, bagaż podróżny i sprzęt sportowy, koszty odwołania uczestnictwa w imprezie zagranicznej, dwa warianty: ubezpieczenie Podróżnik i ubezpieczenie podróży zagranicznych, również dla klientów biznesowych.
Istnieje możliwość ubezpieczenia podróży i
mieszkania przez SMS.
POLSKIE TOWARZYSTWO
UBEZPIECZENIOWE SA
ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa
tel.: (22) 582 63 00, (22) 582 63 01, (22)
582 63 02, (22) 582 63 03, (22) 582 63 04
faks: (22) 582 63 05, 582 63 06
www.ptu.pl
Prezes zarządu: Olgierd Jatelnicki
Ubezpieczenia turystyczne (dla klientów
prywatnych i firm) obejmują:
koszty leczenia za granicą i w kraju stałego
pobytu, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie
kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej,
program dla służb mundurowych RP, ubezpieczenie kosztów leczenia cudzoziemców
i obywateli polskich zamieszkałych na stałe za granicą w czasie pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.
POWSZECHNY ZAKŁAD
UBEZPIECZEŃ SA
al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
tel.: (22) 582 20 00, faks: (22) 582 28 81
www.pzu.pl/pzusa
Prezes zarządu: Andrzej Klesyk
Ubezpieczenia dla turystów: pakiet Wojażer, centrum alarmowe, ubezpieczenie
kosztów leczenia i od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie assistance Pakiet Podstawowy, ubezpieczenie

Bezpieczny Rowerzysta, ubezpieczenie posiadaczy kart płatniczych, karta PZU Pomoc w Drodze dla posiadaczy pojazdów
mechanicznych, na terenie Polski
lub Europy.
SIGNAL IDUNA TU SA
ul. Jasna 14/16a 00-041 Warszawa
tel.: (22) 505 61 00, faks: (22) 505 61 01
info@signal-iduna.pl
www.signal-iduna.pl
Prezes zarządu: Adam Pustelnik
Ubezpieczenia dla branży turystycznej:
zielone szkoły i obozy sportowe,
wycieczki krajoznawcze, wczasy wypoczynkowe, pielgrzymki i wyjazdy religijne,
agroturystyka, turystyka kwalifikowana,
wyjazdy biznesowe. Ubezpieczenia dla
turystów: koszty leczenia i assistance, następstwa nieszczęśliwych wypadków, bagaż podróżny, rezygnacja z udziału lub przerwanie udziału w imprezie turystycznej,
anulowanie biletu lotniczego, autokarowego, promowego, ochrona następstw zdarzeń związanych z amatorskim uprawianiem sportów (jazda na rowerze, quadach,
spływ kajakowy, windsurfing), pokrycie
kosztów przedłużonego pobytu za granicą,
spowodowanego przez strajki, zamieszki
czy wybuch wulkanu, możliwość poszerzenia ubezpieczenia o ryzyka związane z wyczynowym uprawianiem sportu, uprawianiem sportów zimowych, sportami ekstremalnymi, sportami wysokiego ryzyka.
INTERRISK TOWARZYSTWO
UBEZPIECZEŃ SA
ul. Noakowskiego 22 00-669 Warszawa
tel.: (22) 537 68 00, (22) 537 68 01
faks: (22) 537 68 04
biuro@interrisk.pl
www.interrisk.pl
Prezes: Jan Bogutyn
Ubezpieczenia dla turystów:
Zakres podstawowy (obowiązkowy): ubezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie
pomocy w podróży. Zakres rozszerzony:
ubezpieczenie kosztów ratownictwa i po-

szukiwania, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie
bagażu podróżnego, ubezpieczenie opóźnienia lotu, ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej, możliwość rozszerzenia zakresu
w przypadku osób amatorsko uprawiających narciarstwo, snowboarding, narciarstwo wodne oraz windsurfing, ubezpieczenie może być zawierane w formie indywidualnej i rodzinnej oraz grupowej.
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
WZAJEMNYCH TUZ
ul. Kłobucka 25 02-699 Warszawa
tel.: (22) 534 56 00, faks: (022) 534 56 15
centrala@tuz.pl
www.tuz.pl
Prezes zarządu: Tomasz Majchrzak
W przygotowaniu jest obecnie nowa oferta
ubezpieczeń dla turystów
TU EUROPA SA
ul. Powstańców Śląskich 2-4
53-333 Wrocław
tel.: (71) 334 17 00, faks: (71) 334 17 07
sekretariat@tueuropa.pl
www.tueuropa.pl
Prezes zarządu: Jacek Podoba
Ubezpieczenia turystyczne: Travel World,
ubezpieczenia kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, całodobowy dyżur Centrum Pomocy, ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie
bagażu podróżnego, ubezpieczenie kosztów
związanych z opóźnieniem dostarczenia bagażu podróżnego, infolinia medyczna,
udzielenie gwarancji kosztów hospitalizacji,
organizacja i pokrycie kosztów transportu,
organizacja i pokrycie kosztów podróży
osoby towarzyszącej, organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia
osoby towarzyszącej, organizacja i pokrycie kosztów wizyty osoby wezwanej do towarzyszenia, organizacja dostarczenia leków, udzielenie informacji w razie wystąpienia potrzeby uzyskania informacji prawnej, organizacja i pokrycie kosztów kierowcy zastępczego, organizacja i pokrycie do-

datkowych kosztów zakwaterowania i wyżywienia w celu rekonwalescencji, organizacja i pokrycie kosztów transportu po rekonwalescencji, udzielenie pomocy w razie
utraty środków płatniczych, udzielenie pomocy w razie utraty dokumentów podróży,
udzielenie pomocy przy zablokowaniu konta, udzielenie pomocy w odzyskaniu i ponownym skierowaniu bagażu, organizacja i
pokrycie kosztów przerwania podróży zagranicznej, organizacja i pokrycie kosztów
transportu niepełnoletnich dzieci. Ubezpieczenie SKI i Sport, Ubezpieczenie kosztów
rezygnacji z imprezy, anulowania biletów,
Ubezpieczenie Rowerzystyu
TU INTER POLSKA SA
Al. Jerozolimskie 172 02-486 Warszawa
tel.: (22) 333 75 00, faks: (22) 333 75 01
interpolska@interpolska.pl
www.interpolska.pl
Zarząd: Janusz Szulik, Marcin Zwara
Stałym współpracownikom firma oferuje
ubezpieczenie OC pracowników biur podróży od błędów i pomyłek. Przedmiotem
tego ubezpieczenia jest odpowiedzialność
cywilna ubezpieczonych (pracowników
biur podróży) za szkody polegające na
stracie majątkowej ubezpieczającego,
wyrządzone bezpośrednio ubezpieczającemu (pracodawcy) wskutek niewykonania
lub nienależytego wykonania ze swej winy obowiązków pracowniczych, w szczególności wynikających z: błędów i pomyłek podczas dokonywania sprzedaży lub
rezerwacji imprezy, błędów przy sprzedaży lub rezerwacji biletów lotniczych, błędnego dokonywania kalkulacji kosztów imprezy dla klienta oraz pobierania od niego
przedpłat lub opłat za rezygnację z imprezy. Poza tym firma oferuje ubezpieczenia
turystyczne, które obejmują: koszty leczenia za granicą, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
ubezpieczenie bagażu, koszty przerwania
podróży, koszty odwołania rezerwacji biletu, assistance.
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Prawo w turystyce
zmiany w prawie
PRAWO PRACY
SZKŁA KONTAKTOWE W NIEKTÓRYCH
SYTUACJACH MOGÑ BYå ZWOLNIONE
Z PODATKU. Choć przepisy tego nie przewidują, zdarza się, że pracownicy, którym
należy się refundacja okularów, domagają
się również refundacji szkieł kontaktowych. W takim wypadku nie obowiązuje
zwolnienie podatkowe. Jednak Minister Finansów w wydanej 16 marca interpretacji
ogólnej stwierdził, że jeśli ze względów
medycznych w zaleceniu lekarskim zamiast okularów lekarz wskazuje potrzebę
używania szkieł kontaktowych, w tych
szczególnych sytuacjach świadczenie w
postaci zapewnienia soczewek również
korzysta ze zwolnienia.

Turystyka |Nowe zasady egzaminowania pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

Sprawdê, jak b´dà wyglàdały egzaminy
na pilota wycieczek i przewodnika
Ci, którzy czekali na rozporzàdzenie w
sprawie przewodników turystycznych i
pilotów wycieczek, mogà odetchnàç z
ulgà. MSiT po okresie długiego milczenia opublikowało je. Ruszyły kursy na
przewodników i pilotów. Co zmieniło
si´, jeÊli chodzi o egzaminy?

A

kt ten zastàpił dotychczas obowiàzujàce rozporzàdzenie z 17 stycznia
2006 r. i wszedł w ˝ycie 18 marca 2011 r.

EGZAMIN JĘZYKOWY DLA PILOTÓW I PRZEWODNIKÓW
Część egzaminu Sposób punktacji
Test pisemny
1 pkt za prawidłową odpowiedź
Wypowiedź
pisemna

Za każdą pisemną odpowiedź
można otrzymać od każdego z
egzaminatorów od 0 do 5 pkt

Co najmniej 15 pkt oraz nieuzyskanie za żadne pytanie 0 pkt od
któregokolwiek z egzaminatorów

Rozmowa

Za konwersację na każdy
z tematów można otrzymać
od każdego z egzaminatorów
od 0 do 5 pkt

Co najmniej 15 pkt oraz nieuzyskanie za konwersację na żaden
z tematów 0 pkt od któregokolwiek z egzaminatorów

Znikn´ły warunki dla organizatora
PROJEKT USTAWY DEREGULACYJNEJ WPROWADZI UŁATWIENIA. Ministerstwo Gospodarki przedstawiło projekt założeń do ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Zgodnie z założeniami nowa ustawa ma znieść 50 obowiązków informacyjnych oraz ograniczyć bariery administracyjne zarówno
dla przedsiębiorców, jak i obywateli.
Najważniejsze propozycje to: możliwość
przechowywania akt osobowych w formie elektronicznej, krótsze przedawnienie należności wobec ZUS, liberalizacja
przepisów związanych z ubezpieczeniem
dobrowolnym, zwolnienie pracodawców
z przekazywania zwolnień lekarskich do
ZUS. Znaczna część zmian ma na celu
ograniczenie kosztów w firmie.
PODATKI
VAT W LOTNICTWIE. 18 MARCA
2011 R. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz
ustawy Prawo o miarach. Doprecyzowaniu ulegnie zapis art. 83 ustawy o VAT w
zakresie związanym z lotnictwem cywilnym. Stosownie do nowego brzmienia
ustawy stawka VAT 0 proc. będzie związana z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego
wykonywanego głównie na trasach międzynarodowych. Stawka ta będzie stosowana w stosunku do przewoźnika lotniczego, który spełnia łącznie kryteria
wskazane w ustawie. Listę takich przewoźników, a tym samym uprawnionych
do korzystania ze stawki VAT 0 proc. w
stosunku do importu, dostaw i usług,
sporządzał będzie Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego na podstawie danych
otrzymanych od przewoźników.
NOWY WZÓR WNIOSKU O WYDANIE
INTERPRETACJI PODATKOWEJ. 1
kwietnia wchodzą w życie dwa rozporządzenia związane z wydawaniem interpretacji podatkowych. Pierwsze to Rozporządzenie MF z dnia 1 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru
wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu
uiszczenia opłaty od wniosku (Dz.U. nr 58,
poz. 299). Akt wprowadza nowy wzór
wniosku o wydanie interpretacji podatkowej. Drugie to Rozporządzenie MF z dnia 1
marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie upoważnienia do wydawania
interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. nr 58, poz. 298). Upoważnia ono
Izbę Skarbową w Łodzi do wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych.

W rozporzàdzeniu nie ma ju˝ regulacji, które dotyczyłyby warunków, jakie powinien spełniç organizator ubiegajàcy si´ o upowa˝nienie do szkolenia przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, oraz warunków, jakim powinien odpowiadaç wniosek o
upowa˝nienie do ich szkolenia. Wyeliminowano tak˝e przepisy dotyczàce
trybu i szczegółowych zasad kontroli
szkoleƒ. Nie oznacza to jednak, ˝e w
tym zakresie nie ma ˝adnych regulacji,
bowiem przepisy w tej materii zostały
przeniesione do ustawy o usługach turystycznych.

Samo szkolenie b´dzie dłu˝sze
W porównaniu z dotychczasowymi
przepisami nowe zwi´kszajà przede
wszystkim obowiàzkowà liczb´ godzin
szkolenia. Zrealizowano zatem pierwotne zało˝enia MSiT, którego celem
jest rzetelniejsze przygotowanie tych
grup zawodowych do Êwiadczenia
usług turystom i podniesienie ich bezpieczeƒstwa. Program podstawowego
szkolenia ogólnego dla kandydatów na
przewodników turystycznych obejmuje
75 godz. szkolenia oraz dwa – pi´ç dni
wycieczkowych, a program podstawowego szkolenia specjalistycznego dla
kandydatów na przewodników górskich 50 godz. szkolenia i 14 godz. zaj´ç praktycznych. Wydłu˝eniu uległa
tak˝e liczba godzin, jeÊli chodzi o specjalistyczne szkolenia na przewodników górskich, przewodników miejskich, terenowych i pilotów wycieczek.
Postawiono tak˝e na szkolenie w for-

Porady

WT

Minimalny próg zaliczenia
Co najmniej 15 pkt (50 proc.)

mie çwiczeƒ w terenie i wycieczek
szkoleniowych polegajàcych na samodzielnym przeprowadzeniu wybranych
odcinków tras.

Kto powoła komisj´?
Egzamin przeprowadza komisja
egzaminacyjna powoływana przez
marszałka województwa właÊciwego
ze wzgl´du na obszar uprawnieƒ dla
przewodników turystycznych oraz
miejsce organizacji kursu dla pilotów
wycieczek.
W nowym rozporzàdzeniu wyraênie
zaznaczono, ˝e marszałek województwa jest podmiotem odpowiedzialnym
za zapewnienie warunków do prowadzenia egzaminów zarówno na przewodników turystycznych, jak i pilotów
wycieczek (dotyczy to równie˝ egzaminów j´zykowych).
Bez wi´kszych zmian natomiast pozostały przepisy dotyczàce składu komisji. W tym zakresie pojawia si´ jedna
istotna modyfikacja polegajàca na dopuszczeniu, by w zespołach egzaminacyjnych zasiadali równie˝ wykładowcy.
Tym samym uwzgl´dniono postulat wysuwany m.in. przez Centrum Towarzystwa Tatrzaƒskiego, które wskazywało,
˝e przyj´tym zwyczajem jest, ˝e wykładowca egzaminuje swoich uczniów i
wprowadzanie wyjàtku od tej zasady
jest bardzo niekorzystne.
WàtpliwoÊci mo˝e budziç zmiana,
która polega na poszerzeniu katalogu
sytuacji, w których marszałek województwa mo˝e odwołaç członka ko-

misji. B´dzie on mógł bowiem to zrobiç na wniosek stowarzyszenia zrzeszajàcego przewodników turystycznych, pilotów wycieczek, organizacji
zrzeszajàcej organizatorów turystyki
lub na wniosek konserwatora zabytków, który wskazał danego członka
komisji egzaminacyjnej. Brzmienie tego przepisu w praktyce mo˝e powodowaç wàtpliwoÊci interpretacyjne. O ile
wyraênie wynika z niego, ˝e konserwator zabytków mo˝e zło˝yç wniosek o
odwołanie członka komisji egzaminacyjnej, którego sam wskazał, o tyle nie
wiadomo, czy to samo ograniczenie
dotyczy stowarzyszenia zrzeszajàcego
przewodników turystycznych, pilotów
wycieczek oraz organizacji zrzeszajàcej organizatorów turystyki. A zatem
niejasne pozostaje, czy mogà one zło˝yç wniosek o odwołanie ka˝dego
członka komisji, czy tylko tego, którego same wskazały.

Trudniej zdaç egzamin
W porównaniu z dotychczasowym
stanem prawnym doprecyzowaniu
uległ przepis okreÊlajàcy form´, w jakiej przebiega cz´Êç pisemna egzaminu (trwa tak jak dotychczas 45 minut i
zawiera 30 pytaƒ), wskazano, ˝e jest to
test jednokrotnego wyboru. Poza tym
wprowadzono zmiany w punktacji tego testu. Za ka˝de pytanie testowe b´dzie mo˝na uzyskaç 1 pkt (do tej pory
mo˝na było uzyskaç 2 pkt), a za odpowiedê nieprawidłowà – 0 pkt. Zmiana
zasad punktowania skutkuje tak˝e

zmianà limitu punktów, który decyduje o zaliczeniu egzaminów. Pułap ten
został zmniejszony do 20 pkt (jest to
minimalna liczba potrzebna do zdania
egzaminu). Bez zmian pozostał system punktacji za pytania w cz´Êci ustnej egzaminu – nadal jest to wylosowany zestaw trzech pytaƒ. Podwy˝szono natomiast próg punktów, który decyduje o zaliczaniu tego egzaminu
(trzeba uzyskaç ich co najmniej 9 pkt).
Nowe przepisy dopuszczajà te˝, jak
si´ wydaje, by cz´Êç praktyczna egzaminu trwała dłu˝ej ni˝ do tej pory. Dotychczas przepis stanowił wyraênie, ˝e
cz´Êç praktyczna egzaminu dla pilotów
wycieczek, przewodników miejskich i
terenowych trwa jeden dzieƒ, a dla
przewodników górskich – dwa dni. W
nowym brzmieniu wskazano, ˝e taki
czas trwania powinien byç zachowany.
Wydaje si´, ˝e stworzenie mo˝liwoÊci
przedłu˝enia czasu trwania wynika z
faktu, ˝e cz´Êç praktyczna egzaminu
dotychczas składała si´ z trzech zadaƒ.
Obecnie natomiast mo˝e składaç si´
maksymalnie z pi´ciu zadaƒ, a minimalnie z trzech.

Nowe zasady egzaminów j´zykowych
W znacznie zmodyfikowanej formie
b´dzie przebiegał egzamin sprawdzajàcy znajomoÊç j´zyka obcego. Egzamin
ze znajomoÊci j´zyka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek obejmuje:
• test pisemny z zakresu rozumienia
sformułowaƒ handlowych, urz´dowych
i krajoznawczych (90 min, 30 pytaƒ testowych);
• wypowiedê pisemnà na zadany temat
potwierdzajàcà umiej´tnoÊç formułowania wypowiedzi w j´zyku obcym (45
min, trzy pytania otwarte);
• rozmow´ majàcà na celu sprawdzenie płynnego posługiwania si´ j´zykiem
obcym (maks. 30 min, konwersacja na
trzy wylosowane tematy).
Do zdania całego egzaminu z j´zyka
obcego wymagane jest zaliczenie ka˝dej z cz´Êci egzaminu oraz uzyskanie
łàcznie co najmniej 54 pkt. JT
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Jednà z naszych umów z konsumentem b´dziemy negocjowaç, poniewa˝ jesteÊmy małym biurem, a kontrakt b´dzie doÊç du˝y. ChcielibyÊmy uniknàç w przyszłoÊci zarzutu, ˝e jej postanowienia sà
niegodne z przepisami i ˝e je narzuciliÊmy. Czy w tym
celu powinniÊmy zawrzeç w umowie jakieÊ specjalne
postanowienia, sporzàdziç notatk´?

?

Warto pamiętać, że przepisy związane z klauzulami niedozwolonymi dotyczą postanowień umownych stosowanych
we wzorach umów, które nie zostały uzgodnione z konkretnym konsumentem. Pojęcie indywidualnych uzgodnień bliskie jest pojęciu negocjacji warunków umowy. Przyjmuje
się, że konsument, który negocjował umowę z przedsiębiorcą, nie może powoływać się na to, że zawarte w niej
postanowienia są niedozwolone (abuzywne). Jeśli bowiem
zawarcie umowy poprzedziły negocjacje, to stanowiący finał etap podpisania kontraktu oznacza, że umowa jest za-

warta indywidualnie i uwzględnia konkretne potrzeby konsumenta. Na marginesie warto zaznaczyć, że jeśli negocjują państwo umowę, dla bezpieczeństwa lepiej nie kopiować postanowień ze stosowanych przez biuro wzorców
umów. Jest to o tyle niebezpieczne, że klient w przyszłości
może wskazywać, że część postanowień została mu narzucona i zaczerpnięta z wzorca. W takim wypadku zwykle
podnosi się zarzut, że co prawda postanowienia pochodzą
z wzorca umowy, ale konsument w tym konkretnym przypadku podczas negocjacji miał możliwość ich zmiany.
Na pewno jednak biuro powinno ze swojej strony zadbać
o dowody potwierdzające, że negocjacje miały miejsce.
Trudno będzie bowiem wykazywać, że postanowienia
były indywidualnie negocjowane w sytuacji, w której firma nie ma dokumentacji potwierdzającej tę okoliczność.
W przepisach nie określono, w jaki sposób powinny być
utrwalane negocjacje czy też jak dokładnie powinny być
dokumentowane. W praktyce w tym celu stosuje się róż-

ne zabiegi. Dobrym zwyczajem jest sporządzanie podpisanego przez strony umowy protokołu z negocjacji, który przechowuje przedsiębiorca. Protokół taki po zakończeniu negocjacji powinien być zarchiwizowany. Inną
metodą stosowaną w praktyce jest sporządzenie swoistego wstępu do umowy (tzw. preambuły), w którym
strony wskazują, że zawarcie umowy odbyło się w drodze negocjacji (można wskazać na przebieg, termin rozpoczęcia i zakończenia negocjacji). Jeszcze innym zwyczajem jest notatka w stopce strony umowy o tym, że
podpisujący oświadcza, że postanowienia były negocjowane. Każdą taką stronę konsument powinien parafować. Nie ma też żadnych przeciwwskazań, aby wszystkie wyżej wskazane metody dokumentowania negocjacji
zastosować łącznie. Można też oczywiście pomyśleć o
innych dowodach, takich jak świadkowie czy nagranie
negocjacji.
Podstawa prawna: art. 3851 Kodeksu cywilnego
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zmiany w prawie

Nowe zasady zwrotu podró˝nym VAT

KONTROLE
TuryÊci spoza UE otrzymajà zwrot VAT nie
tylko gotówkà, ale równie˝ czekiem,
przelewem czy za poÊrednictwem karty
płatniczej. Sprzedawcy b´dà mieli wi´cej czasu na zastosowanie zerowej stawki VAT. Takie udogodnienia do systemu
tax free wprowadza uchwalona przez
Sejm nowelizacja ustawy o VAT.

Marta Szostak

P

odró˝ni bez stałego miejsca zamieszkania na terytorium Wspólnoty majà prawo do otrzymania zwrotu VAT zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w
stanie nienaruszonym zostały wywiezione poza terytorium Wspólnoty w
baga˝u osobistym podró˝nego. Obecnie zwrot podatku mo˝liwy jest tylko
w formie gotówkowej w polskich złotych. To powoduje, ˝e z mo˝liwoÊci
odzyskania VAT mogà skorzystaç tylko ci turyÊci, którzy odwiedzajà Polsk´
kilka razy w roku i przy kolejnej wizycie mogà odebraç u sprzedawcy zwrot
podatku.

Zwrot b´dzie bezgotówkowy
Z pewnoÊcià turyÊci przyjmà z
aprobatà zmiany, które wprowadza
nowelizacja ustawy o VAT. Zmienione

przepisy dopuszczajà mo˝liwoÊç zwrotu podatku w formie bezgotówkowej.
Taka forma b´dzie znacznie wygodniejsza dla podró˝ujàcego, otrzyma on
bowiem przelewem, czekiem rozrachunkowym lub na rachunek karty
płatniczej nale˝ny zwrot w narodowej
walucie (po przeliczeniu ze złotych).
Warunkiem zwrotu podatku jest wywiezienie przez podró˝nego zakupionego towaru poza terytorium UE nie
póêniej ni˝ w ostatnim dniu trzeciego
miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu,
w którym dokonał zakupu. Zgodnie z
nowymi regulacjami podstawà dokonania zwrotu podatku b´dzie przedstawienie przez podró˝nego dokumentu wystawionego przez sprzedawc´, na którym urzàd celny potwierdzi
stemplem zaopatrzonym w numerator
wywóz towarów.

Urz´dowy druk do lamusa
Do dokumentu tax free powinien
byç przymocowany wystawiony przez
sprzedawc´ paragon. W aktualnym stanie prawnym dokument ten wystawiany jest na urz´dowym formularzu. Nowe regulacje przewidujà odstàpienie
od urz´dowego formularza, zamiast
niego Ministerstwo Finansów w drodze
rozporzàdzenia okreÊli niezb´dne da-

ne, które powinien zawieraç dokument
tax free wydawany przez sprzedawc´.

Sprzedawcy b´dà mieli wi´cej czasu
Sprzedawca zamiast 23-procentowej
stawki VAT stosuje stawk´ VAT w wysokoÊci 0 proc. po spełnieniu kilku warunków. Mi´dzy innymi przed upływem terminu do zło˝enia deklaracji
podatkowej za dany okres rozliczeniowy powinien otrzymaç dokument tax
free potwierdzajàcy wywóz towarów
poza terytorium UE. W obecnym stanie prawnym otrzymanie dokumentu
tax free po zło˝eniu deklaracji za dany
okres rozliczeniowy skutkuje koniecznoÊcià zło˝enia korekty, nale˝y jej jednak dokonaç nie póêniej ni˝ przed
upływem szeÊciu miesi´cy, liczàc od
koƒca miesiàca, w którym dokonano
dostawy. Przyj´te przez Sejm rozwiàzania przewidujà wydłu˝enie tego terminu do 10 miesi´cy. Ponadto doprecyzowujà okres, za który korekta powinna
byç zło˝ona. B´dzie to okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał dokument tax free. Aktualnie przepisy tego nie precyzujà, co budziło wàtpliwoÊci wÊród podatników, nie wiadomo było bowiem, czy korekt´ nale˝y zło˝yç za
okres, w którym miała miejsce sprzeda˝, czy te˝ za okres, w którym otrzy-

DOSSIER:
• Zwrot podatku mogą otrzymać podróżni mający miejsce zamieszkania
poza UE;
• 200 zł to minimalna kwota łącznej
wartości zakupów wraz z VAT wynikająca z dokumentu tax free, przy
której podróżujący może żądać
zwrotu podatku VAT;
• zwrot podatku następuje w gotówce po przedstawieniu przez podróżującego dokumentu tax free; po
zmianie przepisów zwrot będzie następował również w formie bezgotówkowej;
• obecnie sprzedawcy wystawiają
dokument tax free na urzędowym
formularzu; po wejściu w życie nowelizacji Ministerstwo Finansów
określi niezbędne dane, które będzie
musiał zawierać dokument, nie będzie obowiązku stosowania urzędowego formularza.
mano dokument tax free.
Ustawa opublikowana została
w Dzienniku Ustaw 28 marca 2011 r.
i weszła w ˝ycie w omawianym zakresie 1 kwietnia 2011 r.

Orzeczenia | Postanowienie sprzeczne z ustawà nie mo˝e byç uznane za niedozwolone

Przed SOKiK powołaj si´ na wyrok Sàdu Najwy˝szego
Znamy ju˝ uzasadnienie do wyroku SN,
który byç mo˝e pozytywnie dla bran˝y
turystycznej wpłynie na dotychczasowe
orzecznictwo Sàdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Warto si´ na nie powoływaç.

B

ioràc pod uwag´, ˝e niektóre firmy
uczyniły sobie êródło dochodu z
wyst´powania do sàdu o uznanie postanowieƒ wzorców umów, orzeczenie
Sàdu Najwy˝szego b´dzie stanowiło
or´˝ w walce przed SOKiK. Mo˝e ono
spowodowaç, ˝e tego typu pozwy b´dà
cz´Êciej oddalane, a organizatorzy nie
poniosà kosztów przegranej sprawy.

W czym wàtpliwoÊci?
Przepisy Kodeksu post´powania cywilnego nie regulujà przesłanek uznania postanowieƒ wzorca umowy za
niedozwolone, ma tu zatem zastosowanie przede wszystkim art. 3851 § 1
k.c. Oznacza to, ˝e za niedozwolone

Porady

WT

mo˝e byç uznane postanowienie wzorca umowy, które kształtuje prawa i
obowiàzki konsumenta w sposób
sprzeczny z dobrymi obyczajami, ra˝àco naruszajàc jego interesy.
WàtpliwoÊç, która spowodowała
wydanie wyroku SN, dotyczyła postanowieƒ wzorca umowy, które sà jednoczeÊnie sprzeczne z ustawà. Skutkiem
naruszenia przepisu ustawowego jest,
według poglàdu przewa˝ajàcego w
orzecznictwie Sàdu Najwy˝szego, niewa˝noÊç stosownego postanowienia
umowy (ju˝ od samego poczàtku).
Powstaje zatem pytanie, czy jeÊli
postanowienie wzorca sprzeczne jest z
ustawà (a zatem niewa˝ne), to czy
mo˝na jeszcze uznaç je jednoczeÊnie
za niedozwolone. Choç orzeczenie nie
dotyczyło bran˝y turystycznej, to takie
samo pytanie mo˝na postawiç równie˝
w sprawach biur podró˝y. Bardzo wiele klauzul uznanych zostało przez SOKiK za niedozwolone, pomimo ˝e na-

ruszajà ustaw´ o usługach turystycznych czy przepisy Kodeksu cywilnego.
Załó˝my, ˝e np. biuro podró˝y ustala w umowie z konsumentami miesi´czny okres rozpatrywania reklamacji, zastrzegajàc, ˝e w uzasadnionych
przypadkach okres ten mo˝e byç wydłu˝ony do trzech miesi´cy. Obecnie
takie postanowienia uznawane były za
niedozwolone i wpisywane do rejestru.
W omawianym orzeczeniu sàd zajmował si´ rozstrzygni´ciem, czy mo˝na w
ogóle mówiç o tym, ˝e postanowienie
jest niedozwolone, jeÊli od samego poczàtku niewa˝ne z tego powodu, ˝e
jest sprzeczne z ustawà.
Zdaniem SN nie ma potrzeby wszczynania post´powania o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone, skoro od poczàtku jest ono
niewa˝ne. Z odpowiedniego zastosowania art. 3851 § 1 k.c. wynika, ˝e w ramach kontroli abstrakcyjnej za niedozwolone mo˝e byç uznane postano-

wienie wzorca umowy, które kształtuje
prawa i obowiàzki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami,
ra˝àco naruszajàc jego interesy. Postanowienie wzorca umowy sprzeczne z
ustawà nie mo˝e wywrzeç skutku
prawnego (art. 58 § 1 k.c.) i nie mo˝e
kształtowaç praw i obowiàzków konsumenta oraz nie jest w stanie ra˝àco naruszyç jego interesów. Nie mo˝e te˝ w
konsekwencji podlegaç ocenie z punktu widzenia zgodnoÊci z dobrymi obyczajami.
W sprawach z zakresu turystyki taka podstawa niewa˝noÊci znajduje si´
nie tylko w Kodeksie cywilnym, lecz
tak˝e w art. 19 u.t.t., który stanowi, ˝e
postanowienia umów zawieranych
przez organizatorów turystyki z klientami mniej korzystne dla klientów ni˝
postanowienia niniejszej ustawy sà
niewa˝ne. W miejsce postanowieƒ
umowy mniej korzystnych dla klienta
obowiàzujà przepisy ustawy. JT

UWA˚AJ NA KONTROL¢ OPROGRAMOWANIA. Na letnie kontrole kas fiskalnych powinni przygotować się przedsiębiorcy z Pomorza. Nie tak dawno taką
akcję przeprowadzono w całej Polsce, ze
szczególnym uwzględnieniem górskich
miejscowości turystycznych, miejsc zimowego wypoczynku Polaków. Inspektorzy kontroli skarbowej wystawili ponad
7 tys. mandatów. W marcu natomiast
kontrolowana była legalność oprogramowania komputerowego w firmach.
TURYSTYKA
ŁATWIEJ ORGANIZOWAå TURYSTYCZNE POLOWANIA. 25 marca Sejm
uchwalił ustawę o ograniczaniu barier
administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Wśród licznych zmian pojawiła się jedna bezpośrednio dotykająca
organizatorów imprez turystycznych.
Uchylono obowiązek uzyskiwania wpisu
do rejestru działalności regulowanej (rejestr polowań) w zakresie działalności
gospodarczej polegającej na świadczeniu
usług turystycznych obejmujących polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium RP oraz polowania za
granicą. Marszałek województwa nie będzie dokonywać kontroli uprzedniej podejmowanej działalności gospodarczej,
lecz następczej. W przypadku stwierdzenia naruszeń podczas kontroli następczej
organ będzie wzywał do ich usunięcia, a
w przypadku nieusunięcia wyda decyzję
o zakazie wykonywania działalności gospodarczej. Likwidacja rejestru działalności regulowanej skutkuje zniesieniem
opłaty za wpis w wysokości 616 zł.
ZMARNOWANY URLOP TO JEDNAK
DOBRO OSOBISTE? W sprawie z powództwa Piotra K. i Jakuba K. przeciwko
TUI Poland Spółce z o.o. z siedzibą w W.
o ochronę dóbr osobistych, sygn. akt I
CSK 372/10, po rozpoznaniu na rozprawie
w Izbie Cywilnej w dniu 24 marca 2011 r.
skarg kasacyjnych powodów Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok w części dotyczącej oddalenia apelacji co do
roszczeń powodów obejmujących żądania przeproszenia za naruszenie dóbr osobistych i w tym zakresie przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania. Może się zatem okazać,
że SN uznał, iż prawo do wypoczynku
jest jednak dobrem osobistym i również
na tej podstawie klienci mogą domagać
się odszkodowania (w niedawnym głośnym orzeczeniu SN przyznał prawo do
odszkodowania, ale odrzucił koncepcję
związaną z dobrami osobistymi).
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Nasz pilot wycieczek dostarczył zaÊwiadczenie o zatrudnieniu za granicà. Kogo obcià˝ajà koszty tłumaczenia takiego dokumentu?

?

Przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowią, że udokumentowane
okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych. Jedynym warunkiem jest to,
aby okres zatrudnienia był udokumentowany. Pracodawca może uwzględnić okres zatrudnienia pracownika za granicą na podstawie każdego dostarczonego przez niego dokumentu, np. świadectwa
pracy, zaświadczenia o wykonywaniu pracy, dokumentu płacowego, ubezpieczeniowego, podatkowego. Ważne jest, żeby na podstawie tego dokumentu można było stwierdzić fakt zatrudnienia, je-

go charakter oraz okres. Pracownik może dostarczyć pracodawcy dokument sporządzony w języku
obcym. Należy jednak pamiętać, że takiego dokumentu potwierdzającego okres zatrudnienia co do
zasady nie można przechowywać w aktach osobowych bez jego polskiej wersji. Jeżeli osoba powracająca z zagranicy chce, żeby po zatrudnieniu dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia u zagranicznego pracodawcy znalazły się w jej aktach osobowych, powinna dostarczyć je przetłumaczone na
język polski. Pracodawca bowiem nie ma interesu
w tłumaczeniu dokumentów należących do pracownika.
Podstawa prawna: art. 7 Ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. nr 90, poz. 999,
z późn. zm.), art. 86 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(Dz.U. z 2008 r., nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
OdwołaliÊmy wycieczk´ do Egiptu, zwróciliÊmy klientom koszty. Czy klient mo˝e ubiegaç si´ jeszcze o dodatkowe odszkodowanie za
utracony urlop i utracony zarobek?

?

Klient nie ma prawa do odszkodowana za zdarzenia
spowodowane okolicznościami kwalifikowanymi jako siła wyższa. Wyraźnie przewidują to bowiem
przepisy ustawy o usługach turystycznych. Odpowiedzialność odszkodowawcza może się pojawić
jedynie wówczas, gdy biuro nie dopełniło jakichś
istotnych obowiązków. Należy też mieć na uwadze,
że pracownik nie traci urlopu – za porozumieniem z
pracodawcą mógł go przesunąć lub wykorzystać w
inny sposób. Brak samego wyjazdu do Egiptu nie
oznaczał, że nie będzie on mógł skorzystać z wypo-

czynku. Zupełnie niezasadne jest roszczenie o zwrot
utraconego zarobku. Klient w momencie odwołania
wycieczki mógł za porozumieniem z pracodawcą
wrócić do pracy lub udać się na urlop w inne miejsce. Niezależnie od tego, którą opcję wybrał, otrzymał od swojego pracodawcy pełne wynagrodzenie.
Utrata zarobku mogłaby nastąpić, gdyby wycieczka
nie mogła wrócić w planowanym terminie. Ale i w takim wypadku jeśli powodem jest siła wyższa, klient
co do zasady nie ma prawa do odszkodowania.
Podstawa prawna:
art. 11a ustawy o usługach turystycznych.

? Chcesz zadaç pytanie ekspertowi?
Nasi prawnicy doradzà, rozwiejà wàtpliwoÊci, podpowiedzà, jak interpretowaç przepisy, redakcja@wiadomosciturystyczne.pl
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Poradnia | Znowelizowana ustawa o ochronie danych osobowych zmienia niektóre regulacje

Zapytaj eksperta
Wojciech Wiewiórowski, generalny inspektor
ochrony danych
osobowych

Jak bezpiecznie administrowaç danymi klientów?
POINFORMUJ OSOBY, KTÓRYCH DANE UMIESZCZASZ W BAZIE o prawie dost´pu do ich treÊci

Marzena Zarzycka

Do czego biura podróży mogą
wykorzystywać dane osobowe
zgromadzone w bazie? Jakich
zasad muszą przestrzegać?
Biura turystyczne są administratorami
danych osobowych swoich klientów,
w związku z czym ustawa o ochronie
danych osobowych nakłada na nie
wiele obowiązków. Zobowiązuje je
m.in. do zapewnienia, aby zbierane
przez nie dane osobowe były merytorycznie poprawne oraz adekwatne,
czyli niezbędne do celów przetwarzania. Adekwatność danych oznacza, że
gromadzone i wykorzystywane powinny być tylko te dane, które są konieczne dla realizacji określonego celu.
Dane nie powinny być też wykorzystywane do innych celów niż wskazane pierwotnie, chyba że osoba, której
dotyczą, wyrazi na to zgodę. Przykładowo: jeśli taka osoba podpisuje z
biurem podróży umowę dotyczącą
wyjazdu na wczasy, to biuro podróży
ma prawo wykorzystywać jej dane
osobowe w celu organizacji tego wyjazdu, np. rezerwacji biletów na podróż, miejsca w hotelu czy kontaktowania się z klientem. Nie ma natomiast prawa, by je przetwarzać w innych celach, jak chociażby promowanie usług i produktów innych biur podróży, chyba że wcześniej uzyska na
to zgodę osoby, której dane miałyby
być w tym celu wykorzystywane.
Co grozi za niewłaściwe postępowanie z bazą danych osobowych?
Za nieprzestrzeganie zasad ochrony
danych osobowych ustawa przewiduje odpowiedzialność karną, co
szczegółowo regulują art. 49–54.
Przykładowo: za niewłaściwe zabezpieczenie danych osobowych, przed
zabraniem przez osobę nieuprawnioną lub ich uszkodzeniem czy zniszczeniem, grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do roku. Takie same kary
ustawa przewiduje za niezgłoszenie
zbioru danych osobowych do rejestracji GIODO.

ZGŁOÂ SWOJÑ BAZ¢ DO REJESTRU GIODO i uzyskaj
potrzebne pozwolenia na przesyłanie danych

GDY SKŁADASZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI

U

stawa o ochronie danych osobowych okreÊla nie tylko prawa
klientów do ochrony danych, ale
precyzuje równie˝ wymagania w stosunku do wszystkich podmiotów, które
takimi danymi dysponujà. Tworzàc własnà baz´ informacji na temat klientów,
nale˝y zapoznaç si´ z zasadami nało˝onymi przez Generalny Inspektorat
Ochrony Danych Osobowych i zarejestrowaç si´ w jego systemie, inaczej
mo˝na naraziç si´ nawet na odpowiedzialnoÊç karnà. Obowiàzek zgłoszenia
zbioru do rejestracji cià˝y na administratorze danych, czyli podmiocie decydujàcym o celach i Êrodkach przetwarzania danych osobowych. Kto mo˝e
nim byç? Z punktu widzenia ustawy o
ochronie danych osobowych ka˝dy
podmiot (np. biuro podró˝y), który decyduje o celach i Êrodkach przetwarzania danych osobowych, jest ich administratorem. Nale˝y pami´taç, i˝ w przypadku sfery niepublicznej administratorem jest co do zasady podmiot, czyli
biuro podró˝y, a nie osoba lub osoby
zarzàdzajàce tym podmiotem (np. dyrektor, prezes biura, zarzàd spółki) lub
te˝ pracownik wykonujàcy czynnoÊci
zwiàzane z ochronà danych osobowych
(np. pełnomocnik zarzàdu ds. ochrony
danych osobowych). Niemniej to osoby
zarzàdzajàce ponoszà odpowiedzialnoÊç za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. Jednym z podstawowych obowiàzków touroperatora
jest wskazanie podstawy prawnej
uprawniajàcej do wykorzystywania danych osobowych. Przypadki, w których
przetwarzanie danych osobowych jest
dozwolone, ustawa wymienia w art. 23
ust. 1 pkt 1 – 5 oraz w art. 27 ust. 2 pkt
1 – 10. Je˝eli chodzi o przetwarzanie
danych osobowych nierzetelnych lub
nieuczciwych klientów, to biura podró˝y sà do tego uprawnione na podstawie
art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie
danych osobowych. Bioràc pod uwag´
specyfik´ działalnoÊci biur podró˝y, co
do zasady zbiory danych osobowych
przez nie prowadzone podlegajà obowiàzkowi zgłoszenia do rejestracji
GIODO.

1

Informuj klienta o jego prawach.

Według ustawy biuro podró˝y ma
obowiàzek poinformowaç osoby, których dane sà zamieszczane w bazie, o
prawie dost´pu do ich treÊci oraz do
ich poprawiania. Powinien te˝ powiadomiç ka˝dà osob´, od której pozyskuje dane osobowe, o adresie swojej

fot. Flickr, totalAldo

Jakie przepisy regulują przetwarzanie danych osobowych przez
touroperatorów?
Przedsiębiorcy świadczący usługi turystyczne, tzw. biura turystyczne,
działają przede wszystkim na podstawie własnych przepisów, tj. Ustawy
o usługach turystycznych. Ponieważ
jednak ustawa ta nie reguluje zagadnień związanych z pozyskiwaniem i
wykorzystywaniem danych osobowych, przy ich przetwarzaniu stosować należy ogólne zasady zawarte w
Ustawie o ochronie danych osobowych. Biorąc pod uwagę specyfikę
działania biur turystycznych, jedną z
podstaw przetwarzania przez nie danych osobowych może być art. 23
ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych. Stanowi on, że
przetwarzanie danych osobowych
jest dopuszczalne wówczas, gdy jest
to niezbędne do realizacji umowy,
gdy osoba, której dane dotyczą, jest
jej stroną lub gdy jest to niezbędne
do podjęcia działań przed zawarciem
umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą.

DOŁÓ˚ WSZELKICH STARA¡, by zabezpieczyç
dane swoich klientów.

• pobierz wzór formularza ze strony internetowej www.giodo.gov.pl,
• przygotuj się na opłatę skarbową w wysokości 17 zł,
• wyślij formularz pocztą lub elektronicznie za pomocą Platformy e-GIODO,
• nie zamieszczaj w zgłoszeniu poszczególnych danych, które znajdują się
w bazie, nie przedkładaj generalnemu inspektorowi ich treści,
• masz 30 dni, żeby poinformować o każdej zmianie informacji w stosunku
do tej zawartej w zgłoszeniu, aktualizacji dokonaj na tym samym
formularzu zgłoszeniowym.
siedziby i pełnej nazwie, celu zbierania
danych oraz o dobrowolnoÊci albo
obowiàzku (i przepisu prawa, z którego on wynika) podania danych. Ma
równie˝ obowiàzek wskazaç, komu
dane te zostanà przekazane, o ile ma
taki zamiar. Co wi´cej, nale˝y zastosowaç odpowiednie, okreÊlone przepisami aplikacje do obsługi bazy. Muszà
spełniç m.in. właÊnie wymóg posiadania odpowiedniego narz´dzia dost´pu, podglàdu i weryfikacji danych. Taka opcja powinna, po pierwsze, umo˝liwiaç identyfikacj´ danych osobowych
wskazanej osoby, po drugie, wyÊwietlenie oraz wydruk przetwarzanych
danych w formie zrozumiałej dla przeci´tnego odbiorcy. Wreszcie po trzecie, klient musi mieç mo˝liwoÊç korygowania informacji na swój temat. Ponadto baza powinna byç tak skonstruowana, ˝eby osoba, która pragnie wyÊwietliç swoje dane, miała dost´p tylko
do nich. Nie wolno umo˝liwiaç klientom przeglàdania i modyfikowania informacji na temat wszystkich osób zawartych w bazie, i to firma ponosi za
to odpowiedzialnoÊç. Nawet za sytuacj´, gdy w czasie przeglàdania zbioru
na ekranie komputera wyÊwietlà si´
dane innych klientów z powodu przypadkowej zbie˝noÊci nazwisk. Nale˝y
wi´c albo dobraç system identyfikacji,
który wyklucza takà sytuacj´, albo unikaç sytuacji, gdy podczas wyszukiwa-

OPINIA
Józef Kłaptocz,

informatyk GTI Travel Poland

Nie napotkaliśmy jak dotąd problemów z obsługą bazy danych, jest
ona administrowana wg obowiązujących przepisów Ustawy o
ochronie danych osobowych. Prawidłowe dobranie silnika bazy
oraz oprogramowania z nią współpracującego musi działać i w naszym przypadku tak się stało. Ponadto kontrola z GIODO bardzo
nam ułatwiła zwrócenie uwagi na pewne luki, które wyeliminowaliśmy i pozwoliła stwierdzić, że jesteśmy dobrze zabezpieczeni w tej kwestii. Wykorzystujemy bazę danych do kontaktów z klientami, którzy dokonali u nas rezerwacji wycieczki. Obecna baza klientów służy nam do wysyłki maillingów (komunikaty, oferty
last minute, first minute) oraz do bieżącej obsługi związanej z zapewnieniem najwyższej jakości usług po dokonaniu rezerwacji wycieczki.

nia danych obecne sà osoby nieupowa˝nione do przetwarzania danych.

2

Chroƒ interesy osób zawartych
w bazie.

Ustawodawca nakłada na ka˝de
biuro administrujàce bazà taki obowiàzek. Co oznacza on w praktyce? Według GIODO w szczególnoÊci przepis
dotyczy nieprzechowywania danych
dłu˝ej, ni˝ jest to potrzebne do osiàgni´cia celu ich przetwarzania. Chodzi
tutaj o wymogi systemowe. Aplikacja
obsługujàca baz´ musi mieç odpowiednià opcj´ usuwania pozycji, takà,
która nadpisuje je pustà informacjà albo usuwa w sposób rzeczywisty. Nale˝y
wi´c wykluczyç sytuacj´, gdy usuni´cie
danych ze zbioru polega jedynie na zaznaczeniu rekordu jako skasowanego,
czyli niewidocznego, ale faktycznie nadal figurujàcego w przetwarzanym
zbiorze. JeÊli wpis nie został skutecznie
skasowany, przy u˝yciu odpowiednich
narz´dzi mo˝na go przywróciç do bazy.
Ustawa wyraênie zaznacza, ˝e to do touroperatora nale˝y obowiàzek rzeczywistego usuwania danych ze zbioru.

3

Zabezpiecz dane osobowe.

Na biurze podró˝y spoczywa obowiàzek post´powania z informacjami o
swoich klientach w sposób zgodny z
ustawà. Administrator danych jest zobowiàzany zastosowaç Êrodki techniczne i organizacyjne zapewniajàce
ochron´ przetwarzanych danych osobowych odpowiednià do zagro˝eƒ oraz
kategorii danych obj´tych ochronà, a
w szczególnoÊci powinien zabezpieczyç
dane m.in. przed ich udost´pnieniem
osobom nieupowa˝nionym, zabraniem
przez osob´ nieuprawnionà, zmianà,
utratà czy zniszczeniem. Istniejà pewne techniczne aspekty post´powania z
danymi, które mogà budziç wàtpliwoÊci. Dlatego prawo nakazuje np. stworzenie odpowiedniej procedury u˝ywania kluczy do pomieszczeƒ, w których
przechowywane sà dane osobowe. Ma
to na celu uchronienie bazy przed
mo˝liwoÊcià dost´pu do niej osób nie-

upowa˝nionych. Wybór odpowiednich
Êrodków do realizacji nale˝y do organizatora, gdy˝ to on najlepiej wie, w jakim Êrodowisku przetwarza dane osobowe i jakie mogà wystàpiç w nim zagro˝enia. Na pewno jednym ze sposobów jest weryfikacja osób, które majà
dost´p do zbioru. Nie mo˝e np. zaistnieç sytuacja, gdy po zakoƒczeniu pracy klucze do pomieszczeƒ, w których
si´ znajduje taki zbiór, zostajà w
drzwiach. Zaleca si´ te˝ prowadzenie
ewidencji osób, które pobierajà i zdajà
klucze. Ustawodawca nie zabrania jednak np. przesyłania danych osobowych
listem zwykłym, dopuszcza równie˝
mo˝liwoÊç wydawania zgody na ich
przetwarzanie drogà elektronicznà
(słu˝bowym mejlem).

4

Uzyskaj zgod´ na przekazywanie danych do paƒstw trzecich.

Przepisy Komisji Europejskiej okreÊlajà, ˝e przekazanie danych mo˝e si´
odbyç jedynie pomi´dzy podmiotami,
które podpisały odpowiednià klauzul´.
Mo˝e nastàpiç tylko wtedy, gdy GIODO uzna, ˝e paƒstwo trzecie (gdzie
znajduje si´ odbiorca danych) zapewnia przekazywanym danym odpowiedni poziom ochrony. Sprawdza m.in.,
czy wykorzystywane do przekazywania
danych osobowych systemy informatyczne spełniajà wymogi rozporzàdzenia MSWiA. GIODO dokonuje równie˝ analizy odpowiednich postanowieƒ umownych w oparciu o standardowe klauzule zawarte w decyzji Komisji Europejskiej. Według niej klauzule
umowne powinny precyzowaç Êrodki
techniczne i organizacyjne, które musi
zastosowaç odbiorca majàcy siedzib´ w
paƒstwie trzecim. Powinny one zapewniaç poziom ochrony adekwatny do ryzyka, które niosà przetwarzanie i charakter danych podlegajàcych ochronie.
Wa˝ne jest, aby Êrodki te zostały doprecyzowane w umowie z podmiotami z
paƒstw trzecich, inaczej GIODO mo˝e
odmówiç wydania zgody.

5

Pami´taj, ˝e zgod´ na przetwarzanie danych mo˝na odwołaç.

Tak stanowià przepisy nowej ustawy. Ka˝da osoba b´dzie mogła powołaç si´ na konkretny przepis dajàcy w
sposób jednoznaczny mo˝liwoÊç cofni´cia zgody na przetwarzanie danych
osobowych. Przy odwoływaniu zgody
trzeba zwróciç uwag´ na dwie sytuacje, które mogà si´ zdarzyç. Z jednej
strony, jeÊli przedsi´biorca dysponuje
danymi niezb´dnymi do realizacji
okreÊlonej umowy, która cały czas pozostaje w mocy, wówczas nie ma mowy o skutecznym cofni´ciu zgody.
Najpierw nale˝ałoby poczekaç na wygaÊni´cie takiej umowy, np. zwiàzane
z upływem czasu, lub na zakoƒczenie
trwania wyjazdu, którego umowa dotyczy. Podobnie b´dzie z danymi, które sà niezb´dne touroperatorowi np.
do rozliczenia jakiegoÊ kontraktu. Z
drugiej strony, jeÊli kiedyÊ klient zgodził si´ na wykorzystywanie jego danych w celach marketingowych lub
przekazywanie ich innym podmiotom,
czyli w celach niezwiàzanych bezpoÊrednio z wykonywaniem umowy, to
nawet przy wcià˝ trwajàcej umowie,
np. podczas wyjazdu, mo˝e si´ z takiej
zgody wycofaç.
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Sylwetka | Krzysztof Maziƒski, właÊciciel Biura Usług Turystycznych BUT

Nie ˝ałuj´, ˝e nie zostałem in˝ynierem
Swoje zamiłowanie do biznesu realizuje jako szef biura podró˝y z 20-letnim
sta˝em, choç – jak mówi – równie dobrze sprawdziłby si´ w roli właÊciciela
wydawnictwa. Krzysztof Maziƒski
traktuje prac´ jak wyzwanie i cieszy
si´ tym, ˝e... mo˝e tworzyç rzeczywistoÊç.

CV

Krzysztof Maziński urodził się w
1963 r. w Warszawie. Ukończył
studia na wydziale Mechaniki
Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Od
1995 r. prowadzi
własną firmę:
Biuro Usług Turystycznych
BUT.

Joanna Morawska

S

koƒczył politechnik´, chocia˝ nigdy nie chciał byç in˝ynierem.
Zamiast siedzieç nad skomplikowanymi obliczeniami i projektami,
wolał chodziç po górach albo dawaç
upust swojej energii, podró˝ujàc po
Êwiecie. I tak w naturalny sposób przeszedł od pasji do zawodu. Zaczynał od
prowadzenia wraz z byłym wspólnikiem niewielkiej własnej działalnoÊci
przy oddziale PTTK, a potem w 1990
r., kiedy w Polsce zacz´ły si´ pojawiaç
pierwsze prywatne biura podró˝y, wynajàł u starszego pana pokój w mieszkaniu w wie˝owcu i urzàdził w nim
pierwszà siedzib´ Biura Usług Turystycznych BUT, organizujàcego turystyk´ dzieci´cà i młodzie˝owà. Dzi´ki
temu w zapomnienie zacz´ła odchodziç epoka byle jakich kolonii z nocowaniem w szkolnych salach, a szanse
na spełnienie si´ dzieci´cych marzeƒ o
wakacjach z prawdziwego zdarzenia
pomału nabierały bardziej realnych
kształtów. – Absolutnie nie ˝ałuj´, ˝e
nie zostałem in˝ynierem. To był mój
wielki błàd, ˝e wybrałem takie studia.
Praca w turystyce była moim nieuÊwiadomionym marzeniem. Co mnie
w niej pociàga? Po 20 latach ci´˝ko
mówiç, ˝e coÊ mi si´ w niej podoba lub
nie. To po prostu jest mój zawód, z
którego utrzymuj´ swojà rodzin´ i
który daje prac´ i zadowolenie tak˝e
wielu innym osobom. W zwiàzku z
tym staram si´ byç profesjonalistà w
tym, co robi´. A tym, co mnie najbardziej bawi, jest to, co w ka˝dym biznesie kr´ci przedsi´biorc´: nowe wyzwania – mówi Krzysztof Maziƒski.

Najwa˝niejsza jest atmosfera
Jak stwierdza szef biura BUT, praca w turystyce sprawia mu przyjemnoÊç, choç bardziej właÊciwie chodzi
tu o fakt zarzàdzania własnà firmà ni˝

o sam sektor gospodarki, w którym
ona działa. Krzysztof Maziƒski jest
osobà twórczà i lubi mieç wpływ na
otaczajàcà rzeczywistoÊç, wi´c nie
miałby nic przeciwko, gdyby przyszło
mu realizowaç siebie np. w roli wydawcy ksià˝ek. – Zaczàłem swój biznes ileÊ lat temu z pasjà i oczywiÊcie
jakaÊ cz´Êç pasji w tym pozostała, ale
ju˝ od dawna nie zajmuj´ si´ takimi
sprawami stricte zwiàzanymi z turystykà. Niestety wi´kszoÊç czasu sp´dzam
nad analizami ekonomicznymi i nad
przewidywaniem kursów euro – mówi.
Dopiero na urlopie Krzysztof Maziƒski poÊwi´ca si´ turystyce bez reszty.
Pilnie przestrzega ustalonej przez siebie zasady niełàczenia podró˝y prywatnych ze sprawami słu˝bowymi i na wakacjach nie myÊli o biznesie, choç jego
zdaniem nie da si´ w stu procentach
odciàç od tematów zawodowych. Podró˝uje sporo, co najmniej kilka razy
do roku, i stara si´ nie jeêdziç tam,
gdzie ju˝ kiedyÊ był. Choç sà pewne wyjàtki. Jeden z nich to urokliwe słoweƒskie miasto Bled poło˝one nad ciepłym
jeziorem otoczonym górami. – Tam jest
po prostu przepi´knie i ch´tnie bym
tam si´ jeszcze wybrał. Trudno mi
wskazaç jakiÊ konkret, który sprawił, ˝e
tak miło wspominam wizyt´ w Bled.
Nie wiem, mo˝e to miła atmosfera, fajna pogoda, dobry humor... Dla mnie
bardzo wa˝ny jest klimat, w zwiàzku z
czym wol´ posiedzieç przy kawie i popatrzeç na miasto, zamiast zwiedzaç
kolejnà katedr´, i widocznie tam wła-

Ankieta: W turystyce nie ma miejsca na schematy
Paweł Sokołowski, lider, Klub Sportów Outdoorowych 4Challenge
Wybrałem pracę w turystyce, bo... w moim przypadku ta
ścieżka zawodowa jest zgodna z moim wykształceniem. Skończyłem geografię, a wybrałem takie studia, ponieważ zawsze fascynowały mnie podróże, odległe miejsca, lubię odkrywać i doświadczać nowych rzeczy.
Pierwsza praca w turystyce... Przygotowanie do pracy w tej
branży rozpocząłem, prowadząc wcześniej klub sportowy, a później rozwijałem obecną firmę.
W mojej pracy lubię... odkrywanie nowych miejsc, planowanie
wypraw i kontakty z ludźmi z całego świata.
W mojej pracy nie lubię... nie mieć na nic czasu.
W pracownikach cenię... zaangażowanie i kreatywność. W turystyce nie można sobie pozwolić na postępowanie schematyczne.
Czuję satysfakcję, gdy... klienci wracają do nas po raz któryś z kolei i gdy widzę, że są
zadowoleni.
Wolny czas spędzam... no właśnie. Jak spędzam wolny czas, którego nie mam ? Gdy już
znajdę jakąś chwilę dla siebie, najchętniej pływam lub trenuję na ściance wspinaczkowej.
Wyjazd, który najmilej wspominam... wyprawa na Antarktydę. Wycieczka na koniec
świata była dla mnie wielkim przeżyciem.
Największe życiowe osiągnięcie... Każde ostatnie jest największym. Sportowo jest
to zdobycie mniej komercyjnego i popularnego szczytu Piku Korżeniewskiej w Tadżykistanie.
Gdybym nie był tym, kim jestem, byłbym... skoczkiem narciarskim. Nietrudno zgadnąć, że moim ulubionym sportowcem jest Adam Małysz.

Ênie mi si´ miło siedziało – Êmieje si´.

„Rajska” przygoda
Wielkie hotele z wy˝ywieniem all
inclusive to zdecydowanie nie jest
Êwiat Krzysztofa Maziƒskiego. Nasz
bohater o wiele bardziej woli iÊç na
dobry obiad i kieliszek jakiegoÊ regionalnego trunku do miejscowej restauracji, codziennie do innej. Jest otwarty na to, co niesie ze sobà dany kraj.
OczywiÊcie nie odmawia sobie tak˝e
oglàdania ciekawych zabytków, ale
tzw. miejsca turystyczne, gdzie kł´bià
si´ tłumy ludzi, omija szerokim łukiem. – Wol´ pojechaç do jakiegoÊ
mniej znanego miasteczka we Włoszech i zjeÊç pyszny obiad w klimatycznej knajpce. Jest to dla mnie wa˝niejsze ni˝ zobaczenie bazyliki Êw.
Marka w Wenecji – mówi.
Na pytanie, czy jest smakoszem,
odpowiada, ˝e to za du˝o powiedziane, ale ogólnie lubi jeÊç. Najciekawszych doznaƒ kulinarnych dostarczyła
mu odbyta przed paroma laty wizyta
w Czarnogórze. – Do dzisiaj mam w
pami´ci przepyszny smak ryby w szpinaku z czosnkiem, którà jadłem w
nieznanym turystom lokalu, poleconym nam przez właÊcicielk´ hotelu. Z
Czarnogórà i jedzeniem wià˝e si´
jeszcze jedno wspomnienie, a właÊciwie zabawna przygoda. W jednej z
tamtejszych restauracyjek podawano
pyszne, kopiaste sałatki szopskie. ZamawialiÊmy je dzieƒ w dzieƒ. I po jakichÊ trzech dniach zobaczyłem, ˝e w

menu sà dwie sałatki: szopska i paradiso, wi´c zamówiłem t´ drugà jako
jedyny z naszej grupy. Kelner nie był
zachwycony moim wyborem i próbował mi odradziç t´ sałatk´, ale w koƒcu uległ. Wszyscy czekali w napi´ciu
na t´ mojà słynnà paradiso o pi´knie
brzmiàcej nazwie, po której mo˝na
si´ wiele spodziewaç. I wtedy kelner
postawił przede mnà... pomidory z cebulà. Nie powiem, ˝eby mi to smakowało... Ale moi znajomi do dziÊ to
wspominajà, bo Êmiechu było co niemiara – opowiada.
Ostatnio właÊciciel biura BUT postanowił odÊwie˝yç nieco zakurzone
hobby z młodzieƒczych lat i przeprosiç
si´ z turystykà górskà. Niestety obowiàzki rodzinne i zawodowe spowodowały, ˝e na długi czas musiał zmieniç
priorytety, ale niedawno doszedł do
wniosku, ˝e w ˝yciu m´˝czyzny przychodzi taki moment, kiedy zasadzi ju˝
wszystkie drzewa i wtedy wreszcie ma
czas dla siebie. Dlatego chce wybraç
si´ jesienià z przyjacielem na trekking
w Himalaje. – Zapytano kiedyÊ znanego polskiego himalaist´, bodaj˝e
Krzysztofa Wielickiego: „Dlaczego
chodzi pan po górach?”, a on odpowiedział: „Bo sà”. Nic dodaç, nic ujàç,
bo w górach jest jakaÊ taka niewytłumaczalna siła, która przyciàga; coÊ, co
sprawia, ˝e człowiek ch´tnie wchodzi
na szczyt. To te˝ jest swego rodzaju wyzwanie, tak samo jak biznes, i chyba
właÊnie satysfakcja z dokonania czegoÊ
i tu, i tu jest najwa˝niejsza.

Kadry | Efe Türkel promuje Cypr Północny

Touroperator z powołania
Były wicedyrektor firmy GTI Travel Efe
Türkel zało˝ył nowe biuro podró˝y Citron
Travel.

E

fe Türkel urodził si´ w 1978 r. w Ankarze w Turcji. Jest absolwentem studiów zarzàdzania turystykà i hotelarstwem na tureckim Uniwersytecie ADU. Uzyskał tak˝e dyplom MBA na Uniwersytecie
BILGI w Turcji. Karier´ zaczynał w 2001 r. jako guest service
agent w hotelu Ciragan Palace
Kempinski w Istambule. Z hotelarstwem był zwiàzany właÊciwie
ju˝ od dzieciƒstwa, gdy˝ jego rodzice pracujà w tej bran˝y w Turcji.
(swojà pierwszà wakacyjnà prac´ zaczàł
w wieku 13 lat, w hotelowej kuchni, recepcji, sprzeda˝y, był tak˝e animatorem
czasu wolnego).
Póêniej przeniósł si´ do Amsterdamu, gdzie został dyrektorem ds. sprzeda˝y w Dutch Travel Internatonal Holland. Do Polski przyjechał w 2004 r.,

aby objàç stanowisko wicedyrektora generalnego GTI Travel Poland. Najwi´kszym zaskoczeniem po przyjeêdzie do
naszego kraju były dla niego... temperatury. Nie spodziewał si´, ˝e w Polsce
mo˝e byç a˝ tak zimno. TrudnoÊci sprawiał mu tak˝e j´zyk polski –
musiały minàç dwa miesiàce,
zanim dał rad´ prawidłowo
wymówiç liczb´ 133 – numer
domu, w którym wówczas
mieszkał.
Jego hobby to sport (jazda na rowerze, pływanie,
water polo i triatlon, Efe
Türkel planuje udział w zawodach VI Iron Triathlon eXtremalna
Sobota 2011, które odb´dà si´ w
czerwcu w Szczecinie) i podró˝owanie. Najbardziej lubi wypoczywaç w
północnej cz´Êci Cypru, dlatego postanowił właÊnie ten kierunek przybli˝yç
polskim turystom jako dyrektor nowego biura. Jest ˝onaty, ma dwoje dzieci.
JM
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stanowiska
 WIESŁAWA PRZYBYLSKA WRÓCIŁA DO SUN & FUN. Karierę w biurze rozpoczęła przed
ponad czterema laty, pracując jako menadżer ds. marketingu. W październiku
2008 roku odeszła do biura
7islands, założonego przez
Joannę Olejniczak-Chahrour. Przed miesiącem ponownie objęła stanowisko
menadżera ds. marketingu
w Sun & Fun. JM
 DOROTA NAMIROWSKA-SZNYCER
ZOSTAŁA PREZESEM ZIT NA KOLEJNÑ KADENCJ¢. Decyzja zapadła podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków Zachodniopomorskiej Izby Turystyki 18 marca. Dorota Namirowska-Sznycer na co dzień kieruje biurem podróży FocusTour. Urodzona w 1973 roku, jest absolwentką Policealnego Studium Organizacji Ruchu
Turystycznego i Hotelarstwa w Kołobrzegu oraz Politechniki Koszalińskiej.
Jej hobby to jazda na rowerze i na łyżwach. Lubi także czytać książki i rozwiązywać sudoku. JM
 JANUSZ MALINOWSKI OBJÑŁ
STANOWISKO PREZESA PKP INTERCITY. Do zarządu spółki wszedł na początku lutego, zastępując członka zarządu i dyrektora technicznego Dariusza Fidyta. Na stanowisko prezesa został powołany w drugiej połowie marca przez
walne zgromadzenie akcjonariuszy PKP
Intercity. Tego samego dnia również
powołano nowego członka zarządu,
którym został Tadeusz Matyla. Janusz
Malinowski ukończył studia na Politechnice Radomskiej i Warszawskiej.
Karierę w PKP zaczynał jako wicedyrektor Biura Strategii PKP SA. JM
 RADOSŁAW MAZUR 21 MARCA ZOSTAŁ WICEPREZESEM DS. SPRZEDA˚Y W 7ISLANDS. Nowy wiceprezes
ukończył studia z zakresu marketingu na
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
W branży turystycznej pracuje od początku swojej zawodowej drogi. Najpierw
pracował jako referent ds.
turystyki w TUI Poland, później został specjalistą ds.
marketingu, kierownikiem
systemów franchisingowych, regionalnym kierownikiem sprzedaży, a ostatnio był kierownikiem sprzedaży agencyjnej i franchisingowej. JM
 JUSTYNA ZAJÑCZKOWSKA POD
KONIEC MARCA ODESZŁA Z KRAKÓW AIRPORT. Była rzecznik prasowa
lotniska Balice pracowała tam od września 2007. Początkowo była specjalistą ds. PR, w
kwietniu 2009 roku została
rzecznikiem i koordynatorem sekcji komunikacji społecznej. Funkcję rzecznika
prasowego przejął po niej
Mariusz Pulit, dyrektor biura
zarządu Kraków Airport, zaś
koordynatorem sekcji komunikacji społecznej została Urszula Podraza, wcześniej związana z
Radiem Kraków i Wenecja PR. JM
 ROBERT DOMURAD ZOSTAŁ PREZESEM ZWIÑZKU STOWARZYSZE¡
„KURPSIE RAZEM”. Obecny skład zarządu został wybrany 10 marca podczas
walnego zebrania członków związku.
Wiceprezesami zostali Magdalena Warych i Witold Kuczyński, sekretarzem
Aneta Kalinowska, a skarbnikiem Anna
Ogniewska. JM

KRONIKA

 W TEGOROCZNEJ EDYCJI KONKURSU „JAKOÂå ROKU” LAUREATAMI ZOSTALI TOUROPERATORZY: ECCO HOLIDAY I WEZYR HOLIDAYS. Wezyr Holidays otrzymał jednocześnie nagrodę specjalną Jakość Roku Srebro. Konkurs powstał cztery lata temu, a jego organizatorem jest katowicka Agencja Kreatywna
Public PR, wydawca „Biznes Raportu”.

Merytorycznie wspiera ją Polskie Centrum
Badań i Certyfikacji SA. – Pracownicy i zarząd Ecco Holiday czują się niezwykle zaszczyceni, iż pośród aż 200 kandydatów z
całej Polski nasza firma została doceniona
i znalazła się w prestiżowym gronie honorowanym tytułem Jakość Roku 2010. Nagroda stanowi podkreślenie osiągniętych
przez nas standardów – mówi Piotr Szczygłowski, marketing manager w Ecco Holiday. – Oferta Wezyr Holidays co roku poszerza się o nowe kierunki. Mimo trudnych warunków na rynku turystycznym
nasza firma systematycznie rozwija się,
czego dowodem jest 32-procentowy
wzrost liczby klientów w 2010 r. w porównaniu z rokiem poprzednim – tłumaczy
Kaan Ergun, dyrektor generalny Wezyr Holidays. – Dokładamy wszelkich starań, by
poprawiać jakość naszych usług, co przekłada się na ciągły wzrost satysfakcji
klientów i uznanie ekspertów – konkluduje Kaan Ergun. MG

fot. TUI

 NAJLEPSI AGENCI TUI POLAND
POZNAWALI TAJEMNICE WINA.
Sposoby przechowywania i podawania
win oraz dobór odpowiedniego ich rodzaju do danej potrawy to wbrew pozorom sztuka wymagająca wiedzy. Mogło
ją poznać siedmiu agentów TUI wyróżnionych za najlepsze wyniki sprzedaży

fot. TUI

w IV edycji programu „Trzymaj z TUI Poland – nagrody dla najlepszych”. Weekendowe warsztaty sommelierskie, które
były nagrodą w konkursie, odbyły się w

dniach 25–26 lutego w Pałacu Ossolińskich w Sterdyni. Uczestnicy poznali
najsłynniejsze regiony winiarskie oraz
dowiedzieli się, jak kupować i podawać
wino. Dla urozmaicenia próbowali sił w
różnych związanych z tym trunkiem
konkursach, a na zakończenie weekendu zagrali w wine banking – czyli grę polegającą na inwestowaniu w wina,
opartą o londyńskie indeksy i autentyczne dane. JM

Nagrody | Rozstrzygn´liÊmy trzecià edycj´ konkursu Ró˝a Kolumba

Ró˝e dla najlepszych
Po raz kolejny zwyci´zcy konkursu na
najlepsze katalogi biur podró˝y odebrali
dyplomy redakcji „WiadomoÊci Turystycznych”. Gala odbyła si´ podczas
wieczoru wystawców targów
Lato 2011.

Raczek – Foto 604 242 288

SPOTKANIA

WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

S

zeÊcioro przedstawicieli zwyci´skich biur – dyrektor marketingu Rainbow Tours Emilia Bratkowska, regionalny kierownik sprzeda˝y Grecos Holiday Grzegorz Hałun, wiceprezes zarzàdu biura Aquamaris Łukasz Mikosz, menad˝er ds.
marketingu i sieci sprzeda˝y Sun &
Fun Wiesława Przybylska, kierownik
działu sprzeda˝y LogosTour Anna
Kaftaƒska-Kacprzak i Mateusz
Maszkiewicz z TUI Poland – odebrało dyplomy z ràk prezesa wydawnictwa Jarosława Âleszyƒskiego, i redaktor prowadzàcej „WiadomoÊci Turystyczne” – Moniki Wojniak. UroczystoÊç poprowadziła dyrektor naszego

Laureaci tegorocznej edycji konkursu Róża Kolumba odebrali dyplomy „Wiadomości Turystycznych”. Gratulacjom nie było
końca. Do zobaczenia w przyszłym roku!

wydawnictwa Jagoda Walczak. Upominki dla zwyci´zców przygotowało
te˝ Stołeczne Biuro Turystyki.
Po uroczystoÊci wr´czenia nagród
wszyscy laureaci, w doskonałych humorach, zapozowali do wspólnego zdj´cia
z członkami kapituły oceniajàcej nadesłane na konkurs katalogi.
Wieczór wystawców odbył si´ w stylowych wn´trzach klubu Galop w Zielonce pod Warszawà. Frekwencja dopi-

sała, a i do taƒca nie trzeba było nikogo
namawiaç – gdy po rozdaniu dyplomów
DJ puÊcił pierwszy utwór i zaprosił goÊci
do wspólnej zabawy, parkiet zapełnił si´
błyskawicznie. Targowi wystawcy bawili
si´ długo w noc, do czego zach´cały te˝
suto zastawione stoły. JM
1 kwietnia, klub Galop, Zielonka, rozdanie
nagród w konkursie Róża Kolumba

Goście wieczoru wystawców
biesiadowali do późnej nocy.

Destynacje | Słoƒce witało przedstawicieli polskiej bran˝y

Do Tunezji wróciło słoƒce
Grupa agentów i dziennikarzy turystycznych z całej Polski goÊciła w
Tunezji na zaproszenie Sun & Fun i Tunezyjskiego Urz´du ds. Turystyki.

C

elem wyprawy była inspekcja
oÊrodków turystycznych i miast
Êródziemnomorskiego kraju po jaÊminowej rewolucji. Przybyłych witali na
uroczystej kolacji Semir Hamouda –
prezes Sun & Fun oraz dyrektor tunezyjskiego przedstawicielstwa w Warszawie Lotfi Mani. Ju˝ od drugiego
dnia ponad setka goÊci „kontrolowała”
popularne wÊród polskich turystów
Sousse i Hammamet. Wsz´dzie byli
witani przez wiosenne słoƒce i z ut´sknieniem wyczekujàcych powrotu turystów Tunezyjczyków.
Z du˝ym zainteresowaniem bran˝owcy i dziennikarze przyj´li wizyt´ w

stolicy kraju – Tunisie, gdzie po spotkaniu z ministrem turystyki, zapewniajàcym o ustabilizowaniu si´ sytuacji politycznej i pełnej gotowoÊci do przyj´cia
turystów, przebojem była sesja fotograficzna przy udekorowanych kwiatami
wojskowych pojazdach, chroniàcych
gmachy ministerstw. Były to jedyne
oznaki niedawnej jaÊminowej rewolucji, miasto funkcjonuje normalnie, zaopatrzenie jest pełne – tylko jakby
m´˝czyêni w kafejkach troch´ wi´cej
dyskutujà.
A po całym dniu zwiedzania
zaczynał si´ bogaty program towarzysko-wypoczynkowy, trwajacy do białego rana. Dobra kuchnia, wygodne pokoje i uprzejmi, uÊmiechni´ci gospodarze umilali pobyt. Bran˝a korzystała z
uroków ˝ycia, uczestniczàc w indywidualnych konsultacjach w otwartych do

fot. Jarosław Śleszyński

w bran˝y
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póêna barach i zbiorowych szkoleniach z rozrywki w nocnych dyskotekach. Do domu uczestnicy wrócili zintegrowani, przekonani, ˝e Tunezja jest
gotowa na powrót turystów. JS
Wyjazd studyjny dla agentów i dziennikarzy,
Tunezja, 19-24 marca, organizator Sun & Fun

>> Więcej zdjęć w fotokronice na
www .wiadomosciturystyczne.pl

Agenci Sun & Fun przekonali się, że
Tunezja jest całkowicie bezpieczna.

Lato 2011 | Wr´czono Kryształowe Słoƒce i inne wyró˝nienia

Glob 2011 | Wystawcy bawili si´ na inauguracyjnym bankiecie

Najlepsi nagrodzeni

Przy muzyce z nagrodami

Tegoroczna edycja targów Lato nie obyła
si´ bez nagród. Laureaci nie kryli satysfakcji.

Pierwszy dzieƒ Mi´dzynarodowych Targów Turystyki „Glob” 2011 zorganizowanych pod hasłem „Turystyka GLOBalnie”
zakoƒczył si´ tradycyjnym bankietem.

W

konkursie na najbardziej oryginalne stoisko targowe Kryształowe Słoƒce zostało przyznane Narodowemu OÊrodkowi Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji, która
była krajem partnerskim targów. Swoje nagrody przyznała równie˝ Polska
Organizacja Turystyczna – w konkursie na najlepszà ofert´ prezentowanà
na targach pierwsze miejsce zaj´ła
Warszawa, drugim laureatem została
gmina Borne Sulinowo, trzecie miejsce przypadło Urz´dowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego i
Podlaskiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej.
Sàdecka Organizacja Turystyczna
została doceniona przez AktualnoÊci
Turystyczne. Swoje nagrody przyznała
tak˝e Polska Izba Turystyki. W konkursie zorganizowanym wraz z organizatorem targów – „Weekend dla Mieszczucha” wygrała Agencja Turystyczna
„Wonderlands” i tym samym otrzymała dyplom oraz nagrod´ – 4 m kw. nie-

Raczek – Foto 604 242 288
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Wystawcy otrzymali liczne nagrody.

N

ajwa˝niejszym punktem programu
uroczystego wieczoru w hali Kapelusz było rozstrzygni´cie konkursów na
najlepsze stoisko, wydawnictwa promujàce regiony i miasta oraz katalogi turystyki krajowej i przyjazdowej do Polski.
Pierwszà nagrodà za najładniejsze stoisko targowe podzieliły si´ Warmiƒsko-Mazurska oraz Małopolska Organizacja Turystyczna. – Oczarowała nas wizualizacja stoisk targowych, nowe logo
regionów i miast. Tak trzymaç! – gratulował zwyci´zcom Aleksander Giertler,

prezes Izby Turystyki RP, a zarazem
przewodniczàcy jury. W konkursie
„Globalny format 2011” nagrodzono
wydawnictwo „Szlak architektury
drewnianej. Małopolska” wydane
przez Małopolski Urzàd Marszałkowski; w kategorii katalog w konkursie
„Podró˝e Marzeƒ 2011” najwy˝ej oceniono publikacj´ biura podro˝y Adriatyk „Lato 2011 – Chorwacja, Bułgaria,
Czarnogóra, Słowenia, Hiszpania,
Francja”, nagrod´ specjalnà otrzymało
biuro turystyczne Ed-Fel za „Ciekawy
Âlàsk – Atrakcje turystyczne”. JK
25 marca, Chorzów. Bankiet na rozpoczęcie
XVII MTT „Glob” 2011

zabudowanej powierzchni na kolejnych
targach Lato w 2012 r.
„Hitem Lata 2011” na najlepszà
ofert´ targowà wybieranà głosami publicznoÊci zostało Konsorcjum Biur
Podró˝y Trade & Travel Company,
które przedstawiło atrakcyjnà ofert´
wyjazdów na Malt´. MAK
1-3 kwietnia, Targi Lato 2011, Warszawa

Podczas bankietu rozdano targowe nagrody.

