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Rynek
cruise’ów się
specjalizuje
Najwięksi armatorzy optymistycznie patrzą
w przyszłość. strony 15-19
„Nie” dla takiej deregulacji
Inicjatorzy zmian kierujà si´
zasadà „deregulujemy wszystko,
co regulowalne”.
strona 5
SAMORZĄD
Niewiadomski następcą Korsaka? Zbliżające się
wybory nowego składu zarządu Polskiej Izby
Turystyki i koniec kolejnej kadencji Jana Korsaka każą
stawiać pytanie: co dalej? Znamy już kandydata, który
strona 5
być może zastąpi obecnego prezesa.

BIURA
Touroperator z Italii na Grouponie. Miejsce dawnych touroperatorów zajmują nowi, którzy próbują
zaistnieć w świadomości klientów i agentów. Jedną z
modnych i skutecznych metod na szeroką promocję jest
strona 8
sprzedaż za pośrednictwem Groupona.

SONDA WT

Czy gościnność jest
polskim atutem?
NIE. Należy promować
Polskę, zwracając uwagę na poziom świadczonych usług – mówi
Grzegorz Soszyński, prestrona 4
zes JanPol.

BIURA
Akorn szuka polskich partnerów. Firma planuje
zwiększyć sprzedaż swojej oferty za pośrednictwem polskich biur podróży. Wiodący kenijski organizator safari zorganizował workshop dla polskich
strona 8
biur podróży.

WALDEMAR MIŚKO

Największą moją
pasją jest sport
Ruch jest dla mnie
niezbędny, pomaga
w codzienności. strona 23
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Róża Kolumba | Oryginalne pomysły, dobra szata graficzna i zgodnoÊç z prawem to zalety tegorocznych publikacji

Rośnie jakość komunikacji

Katalogi są nadal ważnym narzędziem marketingowym. Dopóki istotną część rynku stanowią klienci przyzwyczajeni do tradycyjnej formy prezentacji, biura powinny wydawać publikacje na papierze i pilnować ich jakości.

D

o udziału w czwartej edycji konkursu „Ró˝a Kolumba” zgłosiło si´ 65 touroperatorów, o 18 wi´cej ni˝ w 2011 roku. W tej
edycji po raz pierwszy oceniano katalogi równie˝
w kategorii dla małych organizatorów. Kapituła
zło˝ona z przedstawicieli redakcji, izb turystycznych, Êrodowiska agentów, pilotów, prawników
oraz grafików oceniała katalogi według kryteriów
zwiàzanych z własnà profesjà. Prawnik razem z
biegłym sàdowym zajmowali si´ m.in. kwestià
stosowania klauzul abuzywnych, redaktor –

aspektem poprawnoÊci j´zykowej, a grafik – czytelnoÊcià, jakoÊcià i efektywnoÊcià marketingowà. Mimo pewnych uchybieƒ katalogi zgłoszone
do czwartej edycji stały pod pewnymi wgl´dami
na wy˝szym poziomie ni˝ rok temu. – Istotny jest
fakt, ˝e dzi´ki działaniu UOKiK-u, w folderach
pojawiły si´ ceny zawierajàce wszystkie opłaty. To
krok w dobrym kierunku – chwali Marek Kamieƒski, wiceprezes OSAT. MC
>> WIĘCEJ CZYTAJ strona 12-13

Destynacja | Miliony turystów wybiorà Wielkà Brytani´

Organizatorzy

Spodziewamy się od turystów
dodatkowych 2 mld funtów

Triada padła,
ale po cichu
BBPT SA (dawna Triada SA) zbankrutowała.
Tym razem obyło się bez ściągania klientów
z zagranicy i odwoływania niezrealizowanych wycieczek. Ale to czas pokaże, kto i w
jakim stopniu został poszkodowany.

DESTYNACJE

D

Sukces takich przedsi´wzi´ç mierzymy raczej
poprzez globalny oddêwi´k kampanii i dobry
PR, który nam zapewniajà. Traktujemy je jak
cz´Êç kampanii reklamowej naszego kraju. Same w sobie wydarzenia te nie zapewniajà nam
wzrostu przyjazdów zagranicznych turystów.
Ju˝ wi´kszy wpływ majà na ruch krajowy. To,
jak ocenimy nasz program marketingowy b´dzie zale˝ało od tego, ilu turystów zach´cimy
do przyjazdu, a nie od tego, jak wzroÊnie ruch
turystyczny podczas konkretnych wydarzeƒ.
Badamy to poprzez survey.

ługi Triady SA, które widniejà w KRD,
wynoszà ponad milion złotych. UOKiK
wydał w 2009 r. decyzj´ o nało˝eniu kary na
touroperatora na kwot´ ponad 4 mln złotych. Co prawda Sàd Apelacyjny obni˝ył jej
wysokoÊç do 3 022 727 zł, kwota ta nadal nie
została zapłacona. Nie wiadomo, jakie sà
zaległoÊci firmy w stosunku do kontrahentów zagranicznych, polskich oraz byłych
pracowników. Bo to, ˝e firma chwiała si´ u
podstaw z powodu złej sytuacji finansowej,
wiadomo od dawna.
Triada była na polskim rynku aktywna
przez ponad 20 lat. W poczàtkach roku
zmieniła nazw´ na BBPT, co u wielu wywołało jedno skojarzenie – Byłe Biuro Podró˝y Triada. I byç mo˝e rozwini´cie skrótu
faktycznie pasuje do sytuacji, w jakiej znalazł si´ touroperator, to jednak pierwszej rejestracji przedsi´biorstwa pod tà nazwà
dokonano 15 paêdziernika 2007 r. DziÊ to
BBTP zostało postawione w stan upadłoÊci,
firma pod nazwà Triada SA w rzeczywistoÊci nie istnieje ju˝ od kilku miesi´cy. Eksperci uwa˝ajà, ˝e doprowadzenie do jej
bankructwa nie zostało zaplanowane, mened˝erowie nie podołali po prostu skomplikowanej sytuacji rynkowej. – Dwa ostatnie
lata były dla bran˝y turystycznej bardzo
trudne – mówi Krzysztof Piàtek, prezes
PZOT. – Triada SA nie zdołała si´ na rynku utrzymaç, mimo ˝e przez ponad 20 lat
odnosiła na nim sukcesy – dodaje. MG
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>> WIĘCEJ CZYTAJ strona 4

Naturalna Wenezuela kusi. Kierunek dawno odkryty przez turystów innych nacji, stał się od paru lat
popularny także wśród Polaków. Wenezuelę posiada w
strona 10
ofercie coraz więcej biur.

TARGI

cena 12 zł (5% VAT)

Śląskie ciągle ważnym rynkiem. Mimo spadku rentowności promocji targowej, wystawcy ciągle wierzą w potencjał śląskich targów. Wśród polskich
wydarzeń wystawienniczych, katowicki Glob wyrasta
strona 14
na jedno z najważniejszych.

WT praktyczne prawo
Zabezpieczaj się w umowie przed skutkami siły wyższej.
Pamiętaj jednak, aby nie traktować jako siły wyższej zdarzeń, które można przewidzieć, takich jak np. zamieszki
strona 20
trwające w danym kraju od miesiąca.
Nie rozliczaj usług dodatkowych w hotelu według niższej
stawki VAT. Dodatkowe atrakcje fiskus opodatkuje wyższą stawką, nawet jeśli inaczej je nazwiemy. W lutym zapadł wyrok NSA w sprawie spółki, która wprowadziła
strona 21
tzw. Rozszerzoną Usługę Noclegową.
Przewoźnik musi zapewnić opiekę pasażerom wszystkich
odwołanych lotów, nawet tych, które nie odbyły się z postrona 21
wodu siły wyższej.

W tegorocznej
edycji konkursu
na najlepszy
katalog biura
podróży zwyciężył Katalog Lotniczy Rodzinne
Wakacje Lato
2012 przygotowany przez Neckermann Polska

Na początku czerwca odbędzie się Diamentowy
Jubileusz Królowej Elżbiety II, a niedługo potem,
bo w sierpniu, Igrzyska Olimpijskie w Londynie.
Wydarzenia te są osią, wokół której Visit Britain
buduje swoją promocję. Sandie Dawe, dyrektor
zarządzająca organizacji, zdradza nam, jakie są
spodziewane efekty kampanii. Rozmawia
Marzena Zarzycka
Jak ocenia Pani kampanię Visit Britain opartą na trzech wydarzeniach: Olimpiadzie, Diamentowym Jubileuszu i Książęcym Ślubie?
Jedno z tych wydarzeń mamy już za sobą, czy
przełożyło się ono na ruch turystyczny?
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WT kalendarium
MAJ
1-6.05.2012 – X Ogólnopolski Zlot Aktywu Turystyki
Kolarskiej – Majówka na Kaszubach, Gdańsk-Sobieszewo,
organizator: Klub Turystyki Kolarskiej „Na Fali” im.
E. Jeziorowskiego przy Oddziale PTTK Marynarki Wojennej w
Gdyni
10-11.05.2012 – Konferencja pt. „Turystyka historyczna na
pograniczu Mazowsza i Mazur”, Ciborz, organizator: Welski
Park Krajobrazowy, www.welskipark.pl
12-13.05.2012 – 21. Targi turystyczne Market Tour 2012 „Piknik nad Odrą”, Szczecin, organizator: Międzynarodowe Targi
Szczecińskie i Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki
13-14.05.2012 – Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów PIT, Hotel Ossa, Rawa Mazowiecka, organizator: Polska Izba Turystyki, www.pit.org.pl
13-15.05.2012 – Expovacaciones – Targi Turystyki i Wypoczynku, Bilbao, organizator: Bilbao Exhibition Centre,
www.expovacaciones.eu
16-18.05.2012 – VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Popyt turystyczny”, Kołobrzeg, organizator: Katedra Zarządzania
Turystyką, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet
Szczeciński
18.05.2012 – Konferencja „Kształtowanie przestrzeni turystycznej transgranicznego produktu turystycznego. Kanał Augustowski – wodny cud natury”, Augustów, organizatorzy:
Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, Polska Izba Turystyki, www.podlaskieit.pl
18-20.05.2012 – 12. Targi turystyczne „W stronę Słońca
2012”, Opole, organizator: Agencja Reklamowa Profil
25.05.2012 – Konferencja turystyczna z okazji 400-lecia Giżycka „Giżycko wczoraj, dziś i jutro – rozpoznawalna marka:
jak nas widzą inni i jak postrzegamy siebie”, Giżycko, organizator: Wydział Promocji Urzędu Miejskiego w Giżycku
30.05.2012 – II Ogólnopolska konferencja „Grupy etniczne,
wczoraj i dziś. Dyskurs nauki ze świadomą turystyką”, Poznań,
organizator: Studenckie Koło Naukowe Historii Kultury i Edukacji
30.05.2012 – Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Zarządzanie turystyką w sytuacji kryzysowej: innowacje, edukacja, marka”, Kraków, organizator: Katedra Zarządzania w
Turystyce UJ, Turystyczne Koło Naukowe „Horyzont”

ważne terminy
MINĄŁ TERMIN
30 kwietnia 2012 – minął termin wypełniania i składania rocznych
deklaracji podatkowych. Podatnicy, którzy nie złożyli PIT-ów do końca
kwietnia powinni liczyć się z konsekwencjami oraz nałożeniem kary za
opóźnienie.
WAŻNE W NAJBLIŻSZYM CZASIE
25 maja 2012 – minie termin zgłoszeń dla wystawców do udziału w
23. edycji Targów Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon
2012, organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie w
dniach 24-27 października. Wystawcy, którzy nadeślą formalne zgłoszenie uczestnictwa w tym terminie uzyskają preferencyjną lokalizację
powierzchni wystawienniczej.

Pod kontrolą

Marzena
Zarzycka

Liliana
Olchowik

Jeszcze rok temu wiadomoÊç o upadłoÊci firmy Triada SA odbiłaby si´ szerokim echem. Szczególnie tu˝ przed sezonem letnim, kiedy
wi´kszoÊç osób planujàcych wakacje zdà˝yło ju˝ zarezerwowaç i zapłaciç za wycieczki. Mówiłyby o tym nie tylko media specjalistyczne,
ale te˝ dzienniki ogólnopolskie, mo˝e nawet telewizje. Teraz natomiast wydaje si´, ˝e właÊciwie nikt niczego nie zauwa˝ył. Klienci na
wakacje pojadà, pieniàdze ani urlop im nie przepadnà, wi´c w czym
problem? W tym, ˝e jedna firma u˝ywa znaku towarowego drugiej,
która z kolei ogłosiła upadłoÊç i ma finansowe zaległoÊci? Skoro nawet agentom turystycznym ci´˝ko jest połapaç si´ w sieci powiàzaƒ,
ciàgle zmieniajàcej si´ strukturze własnoÊciowej, personalnych roszadach i faktycznym statusie tworu, który okreÊla si´ potocznym mianem „Triada”, to komu spoza turystyki chciałoby si´ w to wszystko
zagł´biaç?
O spodziewanym upadku Triady, bàdê te˝ byłej Triady SA, mówiło si´ i pisało od tak dawna oraz tak cz´sto, ˝e wszyscy ju˝ przyzwyczailiÊmy si´ traktowaç jà jako ˝ywego nieboszczyka. Mówiàc Triada,
myÊleliÊmy Sky Club, albo te˝ odwrotnie. Nikogo wi´c nie zaszokowało, ˝e nieboszczyk trafił tam, gdzie jego miejsce – na biznesowy
cmentarz. Z tym, ˝e jego duch pozostał: ludzie nadal je˝d˝à z Triadà,
znane trójkàtne zielone logo funkcjonuje w katalogach, pod jego egidà toczy si´ w miar´ normalny biznes. WłaÊciciele, byli prezesi, inwestorzy tzw. Grupy Triada pokazali jak zbankrutowaç tak, aby
faktycznie nie upaÊç. Jak działaç dalej, z tym samym know-how, pod
tym samym adresem, z tà samà markà, zostawiajàc za sobà jedynie
wrak Titanica podziurawiony długami i niezapłaconymi kontrahentom nale˝noÊciami. Czy nale˝y ceniç ich za to, ˝e przewidzieli gór´ lodowà i zaopatrzyli siebie oraz swoich pasa˝erów w dostatecznà liczb´
szalup, czy pot´piç za to, ˝e chcà płynàç dalej bez poniesienia konsekwencji za utopienie statku?
Gdy okazało si´, ˝e Selectours ma działaç dalej pod innà nazwà,
podniosło si´ larum. Teraz jest inaczej, ale właÊciwie dlaczego? Bo
nie ucierpieli klienci i wszystko działo si´ na naszych oczach? Firma
upadła, ale pod jej markà ktoÊ działa dalej, wykorzystujàc zgromadzony przez lata kapitał, know-how, zaufanie klientów i przywiàzanie
do nazwy z 20-letnià historià. Jest to sytuacja na tyle nowa, ˝e musi
minàç czas, ˝ebyÊmy byli w stanie właÊciwie jà oceniç: czy jest to jednorazowe kuriozum, precedens, który podda innym pomysł, jak radziç sobie z brakiem płynnoÊci finansowej, czy po prostu przekr´t?

Niedawno
próbowaliÊmy
pozyskaç dane o tym, jak biura
podró˝y starej Europy zabezpieczajà swoich klientów. Rozesłałam zatem do POIT-ów maile z
odpowiednim pytaniem i… nie
otrzymałam ˝adnej odpowiedzi.
Czy funkcjonujà tam ludzie wyjàtkowo zapracowani? Na szcz´Êcie mogłam zadzwoniç do
dawnych dyrektorów POIT-ów.
Gdyby sprawa dotyczyła rynku
rosyjskiego, Andrzej Sierakowski
tak˝e by nie zawiódł – nie raz korzystałam z jego wiedzy. „Stara
gwardia” dyrektorów placówek
jest kompetentna i zawsze goto-

Egzotycznie

CZERWIEC

28-29.06.2012 – IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Turystyka-Żywność-Żywienie „Jakość usług turystycznych i żywieniowych”, Częstochowa, organizator: Wyższa
Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, PTTŻ – Zarząd
Główny, Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
SGGW w Warszawie

Od Redakcji

Milczenie stolic

31.05-01.06.2012 – IX Konferencja Naukowo-Techniczna
„Błękitny San” pt. „Ochrona środowiska, krajobraz przyrodniczy i kulturowy Pogórza Dynowskiego a rozwój turystyki”, Dynów, organizator: Związek Gmin Turystycznych Pogórza
Dynowskiego

15-17.06.2012 – II edycja Targów Rekreacja, Bielsko-Biała, organizator: ZIAD Bielsko-Biała S.A.
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Nowa, lepsza upadłoÊç?

fot. Michał Mutor
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Alicja
Dàbrowska

Prado non
stop
Jedno z najwspanialszych muzeów
Êwiata – madryckie Prado – jest teraz
czynne przez siedem dni w tygodniu. Jak
policzyły Êwiatowe agencje informacyjne
(m.in. Reuters), oznacza to, ˝e w ciàgu całego roku jego podwoje b´dà otwarte a˝
przez 3 tys. 542 godziny.
Odwiedzajàcy je tłumnie turyÊci i miłoÊnicy sztuki zyskali wi´c dodatkowe 53
dni, by móc zachwycaç si´ bezcennymi
zbiorami z kolekcji królewskiej, gromadzonymi ju˝ od XVI wieku. Jak choçby
arcydziełami słynnych Hiszpanów Francisca Goyi i Diega Velasqueza czy te˝
przedstawicieli szkoły niderlandzkiej,
Hieronymusa Boscha i Rogiera van der
Weydena. Prado b´dzie bowiem zamkni´te jedynie w Bo˝e Narodzenie, Nowy Rok oraz 1 maja.
Czym tłumaczyç te zmiany? Dyrekcja
muzeum ma nadziej´, ˝e dzi´ki dodatko-

wa dzieliç si´ informacjami.
Jest jeszcze jedno wytłumaczenie
milczenia stolic. Zamiera zwyczaj zwoływania „ambasadorów”
POT w jednym terminie do
Polski na spotkania z bran˝à.
Wiele rad, aktualnych uwag, które padały w trakcie burzliwych
dyskusji nie zmieÊciłoby si´
w urz´dowym opracowaniu, ale
były one po˝yteczne. Âwietnie te˝
znaliÊmy si´ z dyrektorami.
A znajomych si´ nie olewa. Nie
tylko z tego powodu ciesz´ si´,
˝e POT przedłu˝ył kontrakt
Andrzejowi Sierakowskiemu.
Gratuluj´!

Oceniamy branżę





W GÓRĘ, W MIEJSCU ORAZ W DÓŁ

wym dochodom pokryje ze Êrodków własnych 60 procent bud˝etu (czyli o 10-15
proc. wi´cej ni˝ dotychczas). A jest to konieczne, bo – za sprawà dajàcego si´ coraz bardziej we znaki kryzysu – rzàd
Hiszpanii, szukajàc oszcz´dnoÊci na kilka
lat zmniejszył dofinansowanie tego „symbolu Madrytu”.
Zapraszajàc goÊci przez cały tydzieƒ,
Prado dołàcza do grupy wielkich muzeów
Êwiata, jak British Museum i Tate Modern w Londynie, Rijksmuseum i Muzeum Van Gogha w Amsterdamie, które
czynne sà codziennie.
Ciekawe, czy polskie najwi´ksze placówki zechcà skorzystaç z tego przykładu? A jeÊli nie mogà działaç przez okràgły
tydzieƒ, to mo˝e chocia˝ wydłu˝à godziny otwarcia? Przydałoby si´ to choçby w
obleganym przez turystów Krakowie. Je˝d˝´ tam cz´sto na weekendy i nigdy nie
nadà˝am z obejrzeniem wystaw i muzeów
– popołudniami niemal wszystko (z wyjàtkiem knajp) zamkni´te.
PS Prado, zało˝one w 1819 roku przez
króla Ferdynanada VII (na proÊb´ jego
drugiej ˝ony Marii Izabeli Braganza), w
2007 r. ukoƒczyło ambitnà modernizacj´
i rozbudow´. Powstały nowe galerie według projektu wybitnego hiszpaƒskiego
architekta Rafaela Moneo, laureata Nagrody Pritzkera. Całe szcz´Êcie, ˝e udało
si´ to zrobiç zanim nadciàgnàł kryzys!
Autorka jest dziennikarkà
„Gazety Wyborczej”

PLUS pracowników Lufthansy, którzy w czasie
dorocznego spotkania zebrali 6,5 tys. euro i przekazali je WOŚP. Symbolicznego przekazania czeku
na ręce Jurka Owsiaka dokonał Bart Buyse, dyrektor generalny Lufthansy w Polsce.
CONSTANS dla Michała Piróga, prezesa LOT. Salon w Krakowie będzie ładnym obiektem. Tylko
czy otwarcie biura sprzedaży jest tak ważnym
wydarzeniem, żeby zaprosić na nie Metropolitę
Krakowskiego, władze miasta i województwa?
MINUS dla Marka Andryszaka, prezesa TUI
Poland za wprowadzenie zniżek dla klientów
rezerwujących wycieczki na stronie internetowej
touroperatora.

Ludzie mówią
Niewiele rzeczy
irytuje mnie bardziej, niż kopanie
leżącego. Uważam, że po katastrofie Costa Concordii należało ostudzić emocje, a potem
wydawać sądy. Jednak pokusa napiętnowania ludzi, którzy
zarabiają na ekstrawaganckich wakacjach dla bogaczy
była zbyt wielka,
aby media mogły
się jej oprzeć.
– Richard Turen, właściciel
biura Churchill and Turen
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Filozofia Web 2.0 jest odpowiedzià na potrzeby
współczesnego prosumenta (kontaminacja ang.
słów producer i consumer). Rozwój nowych mediów zakoƒczył epok´ jednostronnej komunikacji
na rzecz dialogu prowadzonego za pomocà forów i
portali społecznoÊciowych oraz blogosfery. OkreÊlenie „nowe media” odnosi si´ zarówno do ich młodego wieku, jak i niezwykłej dynamiki zmian. Jednak
dla wielu hoteli i biur podró˝y fanpage na Facebooku czy mikroblog jest zwyczajnym klonem strony
www. Ot, nowa tablica ogłoszeniowa…
Prosument z jednej strony chce uzyskaç wpływ
na oferowany mu produkt, a z drugiej – czuje si´
przytłoczony nadmiarem informacji. W efekcie, po-

W obiektywie

Autorka jest profesorem SGH
w Warszawie, www.kachniewska.net

Scena podpatrzona na Dworcu Centralnym w Warszawie. Nowatorskie akcje
marketingowe w Polsce sprawdzajà si´ tylko do pewnego stopnia. Zawsze trzeba si´ liczyç
z nieoczekiwanym rozwojem sytuacji. èródło: HeadshotPR

Przeczytane

List do redakcji
zniwelowany ich spadkiem z 2011 roku wynoszàcym
16,7 proc. Latem liczba podró˝y zagranicznych spadła o 34 proc., podczas gdy w pierwszym półroczu spadek był 12-proc. O
takim wyniku zadecydował lipiec, w
którym wyjazdów było mniej o 40 proc.
W 2011 r Polacy rezygnowali te˝ z wyjazdów słu˝bowych, których – przez
spadek aktywnoÊci gospodarczej – było
o 47 proc. mniej w porównaniu do
2010 r. Choç liczba odwiedzin krewnych i znajomych wzrosła o ok. 7 proc., spadek liczby podró˝y turystyczno-wypoczynkowych szacuje si´
na ok. 19 proc. Warto zauwa˝yç, ˝e w ub. roku Êrednie wydatki na podró˝ zagranicznà były ni˝sze o 30
proc. w stosunku do 2010 r. Cz´Êciowo zło˝ył si´ na
to wzrost wartoÊci złotego w stosunku do euro i dolara, ale te˝ korzystniejsze ceny wycieczek zagranicz-

Kryzys a turystyka
Poni˝ej prezentujemy komentarz do artykułu
„Kryzys nie wpłynàł na Polaków”, opublikowanego w „WT” nr 5.
Przedstawiona w artykule teza, ˝e ubiegłoroczny
kryzys nie miał wpływu na wyjazdy Polaków, nie jest
zasadna. Z badaƒ ankietowych wynika, ˝e w 2011 r.
Polacy odbyli 35,1 mln krajowych i zagranicznych
podró˝y turystycznych, co stanowiło spadek o 13,3
proc. w stosunku do 2010 r. O ile liczba krajowych
podró˝y urlopowych była podobna, o tyle liczba tych
weekendowych spadła, zbli˝ajàc si´ do poziomu z
2009 r. Tak wi´c 16-procentowy wzrost liczby turystycznych wyjazdów zagranicznych z 2010 r. został

Barometr gospodarczy
Do lipca sytuacja na rynkach powinna si´ uspokoiç
Drugi kwartał na rynkach finansowych rozpoczàł si´
niezbyt korzystnie. Ogłoszone na poczàtku kwietnia
przez władze Hiszpanii dodatkowe ostre ci´cia w wydatkach bud˝etowych (10 mld EUR) wywołały nerwowà reakcj´ rynków, które wyniosły rentownoÊç obligacji
tego kraju do poziomów najwy˝szych od grudnia 2011 roku. Mamy do czynienia z paradoksem – rzàd próbuje ograniczaç deficyt, wprowadzajàc
oszcz´dnoÊci, a rynek finansowy (obawiajàc si´, ˝e działania te wp´dzà gospodark´ w jeszcze gł´bszà recesj´) „karze” takie paƒstwo wy˝szymi kosztami obsługi długu. Niemniej jednak uwa˝am, ˝e bioràc pod uwag´
tegoroczny harmonogram wykupów obligacji najbardziej zagro˝onych
paƒstw w strefie euro oraz ju˝ zaimplementowane mechanizmy (LTRO) i
potencjalne interwencje bezpoÊrednio na rynku ze strony EBC, przynajmniej do lipca sytuacja powinna ulec uspokojeniu. Podtrzymuj´ swojà tez´,
i˝ do czasu gdy kursy walut oscylujà poni˝ej 4,26 dla euro i 3,28 dla dolara
jedynym zmartwieniem dla bran˝y turystycznej pozostajà wysokie ceny ropy
naftowej. Choç i tu byç mo˝e widaç Êwiatełko w tunelu.

GIEŁDA 19.04.2012 r.

RÓŻNE

SPÓŁKI POLSKIE

WSKAŹNIK OPTYMIZMU

fot. Archiwum prywatne (5)

Kuoni
Lufthansa
Thomas Cook
TUI

327,25
9,88
23,25
5,15

-0,75
4,504
-0,06 2,939,257
-0,5 6,741,908
-0,15 1,361,881

87,76 pkt

77,19 pkt

77,37 pkt

73,3 pkt

I 2012
Wskaźnik optymizmu

II 2012

III 2012

Skłonność do zakupów

źródło: Ipsos

INFLACJA
wskaźnik inflacji w marcu 2012 r.:
3,9% (r/r), 0,5% (m/m)

źródło: GUS

Jednà wielkà niespodziankà
b´dzie linia kolejowa z lotniska szykowana na EURO. W
terminalu zabraknie dobrej informacji o pociàgach. Przede
wszystkim jednak niespodziankà b´dzie to, czy przed piłkarskimi mistrzostwami w ogóle
uda si´ otworzyç prawie 2 km
torów do Lotniska Chopina.

Dr Krzysztof Łopaciƒski
Instytut Turystyki

èródło: „Gazeta Stołeczna”,
19 kwietnia

WYNIKI SPRZEDAŻY 17.04.2012 r.

Wahania Êrednich kursów walut
w okresie 5.04-19.04.2012 r.

NAJPOPULARNIEJSZE KIERUNKI

dolar USA

euro
4,1865
4,1779

4,1544

3,1765

3,1879

3,1678
5.04

13.04

19.04

dolar USA 3,1678 - 3,2289 PLN
euro 4,1544 - 4,2028 PLN
CENY PALIW

źródło: Money.pl

5,87

benzyna Pb95
olej napędowy

5,75
28.03

8.04

18.04

ropa 118,1 – 123,29 USD/baryłka
Ceny benzyny i oleju napędowego podane
w PLN/m3, ceny ropy w USD. źródło: e-petrol.pl

KRAJ
Austria
Bułgaria
Chorwacja
Czechy
Niemcy
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Węgry
Włochy

WALUTA
EUR
BGN
HRK
CZK
EUR
RON
EUR
EUR
HUF
EUR

Kierunek
1. Hurgada
2. Antalya
3. Rodos
4. Fuerteventure
5. Bodrum
6. Heraklion
7. Monastir
8. Kos
9. Mars Alam
10. Majorka

Poprzednio
(2)
(1)
(5)
(4)
(7)
(6)
(-)
(16)
(11)
(12)

Cena/osoba
1 847 zł
2 070 zł
1 912 zł
1 963 zł
2 064 zł
1 699 zł
2 519 zł
2 362 zł
2 684 zł
1 975 zł

źródło: PZOT, MerlinX

OSTATNIE TYGODNIE (% DO 2011 R.)
Operacja
Rezerwacje
Klienci
Bus i hotel
Samolot
Dojazd własny
22,8 %

3.04

E95
ON
1,51
1,45
2,69
2,67
11,22 10/06
37,80 36,35
1,68
1,51
5,85
5,96
1,58
1,46
1,54
1,35
427,00 422,98
1,87
1,74

źródło: www.pzmtravel.com.pl

Kraj’12
1. Turcja
2. Grecja
3. Egipt
4. Hiszpania
5. Bułgaria
6. Tunezja
7. Włochy
8. Chorwacja
9. Francja
10. Portugalia

% 2011
7,5 %
-9.7 %
102.6 %
-21,7 %
8%
108,3 %
-14,4 %
-18,5 %
3,4 %
-15,2 %

Kierunek’12 % 2011
1. Hurgada
78,1 %
2. Antalya
-3,6 %
3. Sharm El Sheikh 48,8 %
4. Fuerteventura -18,4%
5. Teneryfa
6,1 %
6. Rodos
-10,4 %
7. Heraklion -26,2 %
8. Bodrum
39,5 %
9. Mars Alam 24,3 %
10. Burgas
2,3 %

3.04 10.04 17.04
22,8 % 36,9 % 42,8 %
20,2 % 32,7 % 33,7 %
21,3 % 68,5 % 134,5 %
27,2 % 48,9 % 44,5 %
-18,4 % -37,3 % -35,8 %
42,8%

36,9 %

17.04

10.04

NAJPOPULARNIEJSZE KRAJE

TREND 18.04.2012 r.

ŚREDNIE CENY PALIW NA
KIERUNKACH Z WŁ. DOJAZDEM
86,11 pkt

83,96 pkt

nych i zmiana geografii wyjazdów (popularnoÊç
Chorwacji i Bułgarii, spadek zainteresowania Egiptem i Tunezjà). Spadła te˝ długoÊç wyjazdów.
Reasumujàc, w 2011 r. jeêdziliÊmy rzadziej, bli˝ej, a w czasie wyjazdów wydawaliÊmy mniej. Na zmiany zachowaƒ
wyjazdowych Polaków miał wpływ dochód na
członka rodziny. W przypadku wyjazdów zagranicznych liczyły si´ dochody rodzin zarabiajàcych powy˝ej Êredniej. O ile w latach
2005-2008 przeci´tne miesi´czne wynagrodzenie realne brutto w gospodarce narodowej ogółem rosło w tempie ponad 5 proc. rocznie, o tyle w latach
2010-2011 tylko o 1,2-1,4 proc. To w du˝ym stopniu
zadecydowało o spadku liczby wyjazdów w 2011 r.

KURSY WALUT

KOMENTUJE GRZEGORZ PUŁKOTYCKI, DM BZ WBK S.A. 19.04.2012 r.

SPÓŁKI ZAGRANICZNE

„MICE Poland”, „˚yj zdrowo i aktywnie”, „Forum
Samorzàdowe”, „Praktyka Lekarska”.
e-mail: eurosys@pro.onet.pl, www.eurosys.pl.
Studio graficzne: Studio4you, Kamil Orłowski.
Druk: Taurus. Nak∏ad: 6000 egzemplarzy. Zdj. na
okładce: Visit Britain, sxc.hu, arch. pryw., mat. prom.

dejmujàc decyzj´ o wyjeêdzie, ulega wra˝eniu, ˝e
bez skomplikowanego algorytmu nie zdoła porównaç dost´pnych ofert. Zamiast radoÊci z planowej
podró˝y, odczuwa frustracj´. Usługodawcy zasypujàcy go szczegółowymi opisami skutecznie jà pogł´biajà.
Rozwiàzanie nie jest trudne, ale wymaga zmiany myÊlenia o nowych mediach. WyÊcig, kto głoÊniej krzyczy, kto nada wi´cej komunikatów, kto
zaskoczy wi´kszà liczbà szczegółów nie ma ju˝ sensu. Dzisiaj siła przekonywania zale˝y od siły relacji.
Skoro wiemy, ˝e potencjalni nabywcy bardziej ufajà znajomym ni˝ firmom – zostaƒmy ich znajomymi! Twórzmy relacje i podstawy do zaufania,
wykorzystujmy nowe media zgodnie z ich przeznaczeniem: do prowadzenia dialogu, wysłuchania,
czego szukajà nabywcy, wspólnej zabawy i wzajemnego uczenia si´.

Zmieniç stare nawyki

nazwa
wartość (pkt.) zmiana
obroty
Interferie
4,5 -0,25 4 950,00
Orbis
40 -0,62 89 706,92
Rainbow Tours
3,3 0
5 223,80
Travelplanet
7,38 -0,21 13 712,46
Urlopy.pl
0,05 0
1 657,70
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fot. HeadshotPR

WIADOMOŚCI
TURYSTYCZNE

WiadomoÊci Turystyczne – pismo bran˝owe pracowników turystyki, dwutygodnik.
Redaktor prowadzàca: Marzena Zarzycka. Zespó∏: Monika Chojnacka, Monika Gajewska-Okonek, Marzena German, Jaga Kolawa, Liliana Olchowik, Kinga Popiołek.
Korekta: Joanna Sugajska

KOMENTARZE

40%

Turcja 0,745
Tunezja 0,621

ŚREDNIE CENY SPRZEDAŻY (w pln)*

27,2 %
11,5 %

5,5 %

0%

-35,2 %

Bus
i hotel

Liczony jako relacja Êredniej ceny
rezerwacji/osob´ do wysokoÊci
Êredniego wynagrodzenia netto
w gospodarce narodowej
Hiszpania 0,824
Grecja 0,820

SKUMUL. SPRZEDAŻ LATA

Samolot

INDEKS CENY DLA EGIPTU
(17.04.2012 r.)

POZOSTAŁE KRAJE

rezerwacje

-50 %

0,695

Dojazd
własny

Suma

KOMENTUJE KRZYSZTOF PIĄTEK 17.04.2012 r.
Nie widaç przesłanek do zahamowania wzrostu.
Nie ma ludzi i firm niezastàpionych. Po 20 latach znika jeden z liderów, Triada, ale rynek ani drgnie. Za nami kolejny tydzieƒ wzrostów o ponad 30%, co cieszy organizatorów
i agentów. Klientów równie˝, gdy˝ ceny imprez sprzedawanych w ostatnich 2 tygodniach spadły o 7,5% w stosunku do
analogicznych 2 tygodni sprzeda˝y przed rokiem. Weekend majowy został w
pełni sprzedany, ale kolejne terminy b´dà okresem walki o ka˝dego klienta,
co ju˝ widaç po cenach imprez oraz promocjach. Nie dostrzegam jednak
przesłanek do zahamowania wzrostu sprzeda˝y w kolejnych tygodniach.

Kraj
Cena rez. Cena/osoba Osób
1Egipt
4 384
1 874 2,34
2 Grecja
5 805
2 220 2,61
3Turcja
5 097
2 008 2,54
4Hiszpania
5 165
2 226 2,32
5Tunezja
4 060
1 674 2,42
6Bułgaria
3 579
1 630 2,2
7Włochy
3 789
1 708 2,22
8Chorwacja 3 553
1 383 2,57
9Portugalia 5 674
2 628 2,16
10Maroko
4 889
2 248 2,18
* z ostatnich dwóch tygodni

TREND SPRZEDAŻY – CZTERY
TYGODNIE (% DO 2011 R.)
Klienci
Tydzień 12
Tydzień 13
Tydzień 14
Tydzień 15

24,3 %
20,2 %
37,2 %
33,7 %

Lato
Samolot
Autobus i hotel
Z własnym
dojazdem
Suma

32,4 %
58,9 %
-32,3%
22,5 %
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Branża turystyczna

Lotnisko Chopina przygotowało
elektroniczne broszury z myślą o
zagranicznych pasażerach. Obcokrajowcy odwiedzający oficjalną stronę lotniska mogą skorzystać z dziewięciu wersji
językowych przewodnika po porcie. Znalazł się w nim plan lotniska, instrukcja
dojazdu, a także krótkie informacje o Polsce i jej stolicy. Nie zabrakło informacji
na temat najciekawszych atrakcji turystycznych. MG

Easyjet rozpoczyna współpracę z
Booking.com. Od kwietnia 2012 r.
podróżujący z easyJet będą mieli ułatwiony dostęp do narzędzia rezerwacji
Bespoke na platformie Booking.com (bezpośrednio przez platformę lub przez stronę easyJet.com). W ramach kooperacji
internauci będą mogli zarezerwować
nocleg w miejscu pobytu, wybierając z
szerokiej oferty portalu hotelowego. W
bazie Booking.com znajduje się ponad
200 tys. obiektów na całym świecie, w
tym 120 tys. w Europie. MG

Hotele nie chcą zakupów grupowych. Z badania firmy TravelClick
przeprowadzonego w 400 obiektach hotelowych w Europie wynika, że ich
menedżerowie nie zamierzają korzystać z
serwisów oferujących zakupy grupowe.
Zaledwie 27 proc. przyznało, że w 2012
roku planuje podjąć taką współpracę.
Najchętniej wybierane serwisy sprzedaży grupowej to Groupon (60 proc.), LivingSocial (28 proc.) i JetSetter (15
proc.). Wśród przyczyn niechęci wobec
zakupów grupowych znalazł się głównie
niewystarczający przychód za pokój czy
kupowanie oferty przez klientów spoza
grupy targetowej hotelu. MC

Marzena German

B

ankructwo wywołało fal´ krytyki,
nie obyło si´ bez srogich osàdów
byłych szefów Triady SA, choç
nie wszyscy uwa˝ajà, ˝e słusznych. –
Mened˝erów upadłych firm mo˝na jedynie oceniaç pod kàtem skutecznoÊci
biznesowej. Nie nale˝y ich stygmatyzowaç tylko dlatego, ˝e nie zdołali
utrzymaç przedsi´biorstwa na rynku –
uwa˝a Marcin Kołodziejczyk, były prezes Big Blue. – Na pewno nie ma nic
nieuczciwego w tym, ˝e sprzedaje si´
czy u˝ycza za pieniàdze prawo do korzystania ze znaku towarowego – tłumaczy Marcin Kołodziejczyk. –
Bankructwo nie musi oznaczaç te˝ milionowych zobowiàzaƒ. Czasem podpisywane sà umowy ugody, czasem
wierzytelnoÊci przejmuje na siebie firma zewn´trzna – wyjaÊnia były prezes
Big Blue. W podobnym kontekÊcie
wypowiada si´ Krzysztof Piàtek. – Czy
i w jakiej wysokoÊci BBPT SA posiadało długi oka˝e si´ za trzy miesiàce.
Tyle czasu majà wierzyciele na zgłoszenie swoich roszczeƒ – zaznacza prezes PZOT.

Kontrahenci (nie) zapomną
Wiadomo ju˝, ˝e jednym z wierzycieli jest UOKiK. Przedstawiciel Urz´du poinformował, ˝e w zwiàzku z
upadłoÊcià BBPT zgłosił wierzytelnoÊç
do sàdu. Andrzej Betlej, ekspert rynku
turystycznego i prezes InfoServices zauwa˝a, ˝e zasadnicze długi tkwià za
granicà. – WÊród wierzycieli znajdujà

SONDA

Prezes Triady SA informuje...

Agnieszka Dral: Nie dokonaliśmy
żadnej transakcji zakupu dotyczącej
znaków towarowych.

Piotr Zawistowski: Nie mogę wypowiadać się na temat upadku, od początku
roku nie jestem już związany ze spółką.

si´ byli kontrahenci Triady SA, np. hotelarze. Nie wiadomo, czy b´dà próbowali dochodziç swoich praw na
zasadach zgłaszania roszczeƒ do syndyku, czy nie upomnà si´ o swoje długi w Sky Clubie – zastanawia si´
Andrzej Betlej. – A jeÊli do tego dojdzie, a Sky Club nie zapłaci, zarzàdzajàcy obiektami mogà odmówiç
przyj´cia klientów Sky Clubu, a wtedy
ci ostatni jednak ucierpià – dodaje szef
InfoServices. Andrzej Betlej przyznaje, ˝e w polskim biznesie turystycznym
jeszcze nie było bankructwa w tym stylu. – Trudno oceniaç ten sposób zamkni´cia działalnoÊci. Co prawda
turyÊci nie ucierpieli, ale trzeba pami´taç, ˝e touroperator nie płacił
przecie˝ pensji pracownikom, nie uiszczał nale˝noÊci za wynaj´te lokale i
dostarczane usługi – wymienia szef InfoServices. W rzeczywistoÊci poszkodowanych mo˝e byç wi´c wielu.

od ponad pół roku jest Sky Club. A
ten wywiàzywał i wywiàzuje si´ ze
wszystkich umów wobec klientów, którzy wykupili wycieczki pod markà Triady – wyjaÊnia Agnieszka Dral,
wiceprezes Sky Clubu. Agnieszka Dral
zapewnia te˝, ˝e Sky Club nie posiada
˝adnych ukrytych zobowiàzaƒ w postaci np. zawy˝onych kontraktów z kontrahentami, którymi spłacałby „na
raty” zobowiàzania Triady SA. Póki co
touroperator zamierza kontynuowaç
sprzeda˝ pod markà Triada, choç nadal nie jest jej właÊcicielem. – Sky Club
obowiàzuje umowa licencyjna i jest
ona realizowana tak, jak dotychczas.
Nie dokonaliÊmy ˝adnej transakcji zakupu dotyczàcej znaków towarowych.
W przyszłoÊci nie wykluczamy jednak
negocjacji w sprawie zakupu znaku towarowego „Triada” – informuje
Agnieszka Dral. Przedstawiciele bran˝y mówià, ˝e upadek Triady SA ju˝ odbija si´ na sprzeda˝y oferty. – W
porównaniu z ubiegłym rokiem zauwa˝amy spadek zainteresowania wycieczek sprzedawanych pod markà
Triada – mówi Maciej Nykiel, dyrektor zarzàdzajàcy we Fly.pl. – Klienci
bardziej Êwiadomi decydujà si´ na wyjazdy z innymi touroperatorami, z
markà Triada lecà łowcy okazji, których kusi atrakcyjna cena, o kilkaset
złotych ni˝sza ni˝ przeci´tna na rynku
– dodaje Maciej Nykiel.

Sky Club nie obawia się skutków
Trudno nie zapytaç o skutki bankructwa BBPT SA dla Sky Clubu. Wiceprezes krakowskiego touroperatora
jest jednak pewna, ˝e ˝adnych negatywnych konsekwencji prowadzona
przez nià firma nie poniesie. – Cieszymy si´, ˝e zakoƒczył si´ pewien etap,
teraz sytuacja jest jasna i przejrzysta.
˚aden klient nie odczuł upadłoÊci
BBPT SA, poniewa˝ organizatorem

Piotr Zawistowski, który przez ponad 20 lat szefował Triadzie, dziÊ nie
chce wyjaÊniaç przyczyn upadku
BBPT SA. Zdecydowanie podkreÊla,
˝e to nie Triada upadła. – Zbankrutowała firma o nazwie BBPT, a nie Triada SA. MyÊl´, ˝e przyczynà tego był
brak Êrodków finansowych na prowadzenie dalszej działalnoÊci – informuje Piotr Zawistowski. – Nie mog´
wypowiadaç si´ jednoznacznie na temat powodów tego upadku, poniewa˝
od poczàtku roku nie jestem ju˝ zwiàzany ze spółkà – dodaje były prezes
Triady SA. Piotr Zawistowski zaprzecza równie˝, jakoby doradzał Sky Clubowi lub by on albo jego ˝ona, Ewa
Zawistowska, byli członkami zarzàdu
lub rady nadzorczej firmy turystycznej
Hello Holidays. O przedsi´biorstwie,
którego prezesem zarzàdu jest Jadwiga Selenta, wiadomo, ˝e zarejestrowane zostało 31 sierpnia 2010 r., a jego
siedziba mieÊci si´ w Warszawie, przy
ul. Nowogrodzkiej 56a. Triada SA
„stacjonowała” pod adresem Nowogrodzka 42. Piotr Zawistowski nie
chce obecnie zdradzaç swojej zawodowej przyszłoÊci. Nie wyklucza powrotu do turystyki, póki co mówi, ˝e chce
odpoczàç po dwudziestoletniej pracy
w firmie touroperatorskiej.
Ponad dwie dekady działalnoÊci
Triady SA znalazły swój finał w sàdzie
administracyjnym. DziÊ aktywami i pasywami spółki, do których nale˝à m.in.
marka Triada i znak towarowy 7+7,
zarzàdza syndyk. Wiele osób podkreÊla, ˝e pozytywem tej sytuacji jest fakt,
˝e na jej upadku nie ucierpieli klienci,
z drugiej strony prac´ straciło wiele
osób, cz´Êç nie otrzymała nale˝nej im
pensji. Nie wiadomo na jakà kwot´
biuro było zadłu˝one za granicà i jaki
wpływ te ewentualne zadłu˝enia mogà mieç na Sky Club. Misterny plan
czy nieszcz´Êliwy wypadek?

Czy gościnność jest polskim atutem?

fot. Marzena Zarzycka

Grupa Hotelowa Orbis poszerza
swoje portfolio o cztery nowe hotele ekonomiczne. Wśród nich znajdą się
dwa obiekty w Krakowie i w Warszawie, łącznie 635 pokoi. Wszystkie hotele odpowiadają założeniom projektu Ibis
Mega Brand, którego celem jest dynamizacja marek ekonomicznych. W ramach projektu Ibis dalej pozostanie
marką Ibis, dawna marka All Seasons
zmienia się w Ibis Styles, a w miejsce
marki Etap powstaje Ibis Budget. Od początku tego roku trwa proces, polegający na modernizacji, zmianie identyfikacji
wizualnej, wprowadzeniu licznych udogodnień i usług. MG

Wycieczki pod marką Triady nadal można kupić, chociaż firma Triada SA już
nie istnieje. Niektórzy w kontekście
upadłości niegdyś jednego z największych polskich touroperatorów mówią
o przemyślanym planie, inni uważają, że
byli właściciele zrobili wszystko, by
chronić klientów.

fot. Materiały prasowe

Na rynek weszły nowe włoskie linie lotnicze Volotea. Przewoźnik
rozpoczął obsługę połączeń 5 kwietnia
2012 roku. Volotea będzie latać do 14 destynacji: czterech w Hiszpanii, pięciu we
Włoszech oraz po jednym do Francji, Portugalii, Grecji i na Węgry. Początkowo Volotea będzie latać głównie po kraju oraz
do Francji i Włoch. Od 25 kwietnia będzie
dostępne połączenie z Polską – na trasie
Wenecja-Kraków. Siedziba przewoźnika
znajduje się w Wenecji. Flota wykorzystuje leasingowane samoloty Boeing
717-200. Założycielami linii są: Lazaro
Ros i Carlos Munoz. SYS

Triada padła, ale po cichu
fot. Materiały prasowe

krótko

Organizatorzy | BBPT SA (dawna Triada SA) zbankrutowała. Tym razem obyło si´ bez Êciàgania klientów z zagranicy

Uwa˝am, ˝e prawie ka˝dy rodzaj promocji Polski na rynkach zagranicznych nam si´
przyda. Zwłaszcza jeÊli chodzi o reklam´ Polski na Wschodzie. Wcià˝
brakuje nam solidnej kampanii w
krajach naszych wschodnich sàsiadów. Choç mo˝e nie jesteÊmy tak goÊcinni jak np. Rosjanie, niewàtpliwie
uchodzimy za naród uczynny. I to
właÊnie turyÊci ze Wschodu tak nas
postrzegajà. Dlatego promocja pod
hasłem polskiej goÊcinnoÊci na pewno mogłaby przynieÊç sporo korzyÊci.

TAK

Justyna Wojtal, prezes zarządu biura
Intour Polska

Moim zdaniem nale˝y promowaç Polsk´ przede
wszystkim zwracajàc uwag´ na wysoki
poziom Êwiadczonych przez nas usług.
To, ˝e zagraniczni goÊcie zostanà nale˝ycie obsłu˝eni zarówno w hotelach i
restauracjach, jak i punktach IT, ma
wi´ksze znaczenie ni˝ niesprecyzowane poj´cie goÊcinnoÊci. JesteÊmy jednak narodem otwartym, w zwiàzku z
czym nasi goÊcie sami zobaczà polskà
goÊcinnoÊç. Warto pami´taç te˝, ˝e niekiedy potrafi ona byç nieco ucià˝liwa i
niezrozumiała z punktu widzenia zagranicznego kontrahenta.

NIE

Grzegorz Soszyński, prezes JanPol

TAK

Uwa˝am, ˝e Polacy to goÊcinny naród. W kontekÊcie zbli˝ajàcych si´ mistrzostw Europy
w piłce no˝nej EURO 2012, nale˝ałoby
poprowadziç kampani´ społecznà
skierowanà do wszystkich Polaków.
Kwestie takie jak bezpieczeƒstwo, infrastruktura drogowa czy turystyczna
nie sà elementami wyró˝niajàcymi, za
to uÊmiech, kilka słów po rosyjsku,
grecku, czesku czy holendersku, czy
ch´ç pomocy przy wskazaniu drogi, to
drobiazgi wpływajàce na postrzeganie
kraju.

Wykorzystanie hasła goÊcinnoÊci w promocji
Polski za granicà jest dobrym rozwiàzaniem tym bardziej, ˝e wiele narodów
europejskich staje si´ nieprzyst´pnych
i zamyka si´ na turystów. Zagraniczni
turyÊci cały czas spotkajà si´ z opinià,
i˝ Polacy sà goÊcinni. Szczególnie tak
postrzegajà nas Niemcy. Odwiedzajàc
jednak nasz kraj, turyÊci nie majà konkretnych oczekiwaƒ. Z tego co mówià,
najcz´Êciej nasza otwartoÊç przejawia
si´ poprzez m.in. udzielanie informacji
dotyczàcych lokalizacji obiektu.

Marek Dąbrowski, dyrektor zarządzający The Westin Warszawa

Michał Jasiczek, dyrektor biura Activ
Tours Reisen

TAK
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BRANŻA TURYSTYCZNA

Prawo | Przedstawiciele bran˝y turystycznej odnoszà si´ do projektu ministra sprawiedliwoÊci

Branża mówi „nie” deregulacji
W toczącej się dyskusji o zasadności
uwolnienia zawodów, w tym zawodu
przewodnika turystycznego i pilota wycieczek, rządowi inicjatorzy zmian kierują się zasadą „deregulujemy wszystko,
co regulowalne”. Raczej nie zastanawiają się, czy takie działanie ma sens i –
przede wszystkim – czy rzeczywiście
przyniesie ono wskazywane korzyści.

Michał Pilich

Z

dumiewa tempo i przyj´ty zakres
prac deregulacyjnych, a poÊpiech
nigdy nie jest korzystny dla jakoÊci
legislacji. Jest to dodatkowo niepokojàce wtedy, gdy jesteÊmy Êwiadomi cz´sto
nie najwy˝szej jakoÊci polskiego prawodawstwa. Minàł przecie˝ raptem rok od
wprowadzenia nowego rozporzàdzenia
ministra sportu i turystki regulujàcego,
na mocy Ustawy o usługach turystycznych, obowiàzki, uprawnienia i sposób
szkolenia przewodników i pilotów, gdy
nagle cały system jest całkowicie zmieniany. Czy przy takiej chwiejnoÊci mo˝na wierzyç w rozsàdek prawodawcy?

Profesor nie znaczy przewodnik
Gdy jako przewodnik turystyczny, a
tak˝e wykładowca na kursach przygotowujàcych przyszłych przewodników do
egzaminów paƒstwowych, czytam opinie polityków i komentarze dziennikarzy dotyczàce deregulacji, czuj´ si´
wr´cz napi´tnowany, gdy wyra˝am wàtpliwoÊç co do zasadnoÊci zmian. – Przeciwko uwolnieniu zawodów protestujà
grupy interesów, które pod płaszczykiem troski o bezpieczeƒstwo obywateli walczà o swoje wpływy – mówi
minister, a ja czuj´ si´ jak spekulant z
czasów minionych. – Młodzi adepci regulowanych zawodów, w tym przewodnicy turystyczni, latami czekajà na
mo˝liwoÊç wykonywania zawodu – dodaje ku memu osłupieniu dziennikarz
powa˝nej ogólnopolskiej gazety. Zwolennicy deregulacji podnoszà hasło
„Wolne przewodnictwo!”. A czy jest
ono zakazane lub niedost´pne? Mo˝na
znaleêç wypowiedzi w tonie wr´cz deprecjonujàcym zawód przewodnika i pilota. Odnosz´ wra˝enie, ˝e w opinii
wielu przewodnikiem mo˝e byç ka˝dy,
kto nie pomyli stron Êwiata i strony pra-

Michał Pilich: Deregulacja zawodu przewodnika i pilota z pewnością nie przysporzy
nowych miejsc pracy, a może przyczynić się do stopniowego obniżenia jakości usług.

wej ze stronà lewà. A to, ˝e przewodnikiem nie mo˝e byç teraz „ot tak” nawet
profesor historii sztuki, podawane jest
przez media jako przykład absurdalnoÊci obecnych rozwiàzaƒ. Czy dyplom historyka sztuki ma byç gwarancjà, ˝e ktoÊ
jest dobrym przewodnikiem?

Rynek nie zweryfikuje wiedzy
Uwa˝am, ˝e opinie te wynikajà po
cz´Êci z nieznajomoÊci realiów kształcenia i pracy przewodników i pilotów, a
tak˝e z wizji osoby przewodnika i jego
roli całkowicie odmiennej od tej funkcjonujàcej w Êrodowisku. I to niezale˝nie od tego, czy potraktujemy go jak
ka˝dego innego usługodawc´, czy przyjmiemy, ˝e jego praca ma te˝ donioÊlejszà rol´. Niby ka˝dy rozsàdny
obserwator zgodzi si´ z tym, ˝e do pracy przewodnickiej potrzebna jest wiedza
i predyspozycje, ale jak je zapewniç przy
tzw. uwolnieniu zawodu? Posiadanie licencji nie daje co prawda gwarancji, ale
uprawdopodabnia rzetelnoÊç przewodnika, a zwłaszcza posiadanej przez niego wiedzy. Czy mityczna „r´ka rynku”
rzeczywiÊcie wszystko ureguluje?

Dopuścić do egzaminu bez kursu
Zgadzam si´ z opinià, ˝e obecne
przepisy nie sà idealne. Mamy nieefektywny system kontroli wiedzy i uprawnieƒ, który w zasadzie nie działa. W
pewnych miejscach sprowadzono go do

nagminnego wystawiania przez stra˝
miejskà mandatu niemal˝e ka˝demu,
kto mówi coÊ do kilku osób na ulicy. Regulacje dotyczàce szkoleƒ przewodników i pilotów czynià ich programy nie
tylko zbyt rozbudowanymi, ale przede
wszystkim – nieelastycznymi. Uwa˝am,
˝e mo˝na dopuÊciç do egzaminów paƒstwowych tych, którzy uwa˝ajà si´ za
odpowiednio przygotowanych – nawet
bez koniecznoÊci odbywania przez nich
kursów szkoleniowych. Jednak egzaminy paƒstwowe, w takiej czy innej formie,
nale˝ałoby pozostawiç, aby zapewniç
odbiorcom odpowiednià jakoÊç usług
przewodnika. Szczególnie z perspektywy osoby wykładajàcej od lat na kursach
przygotowujàcych do egzaminów paƒstwowych, widaç, jak szeroka powinna
byç wiedza i ró˝norodne umiej´tnoÊci
przewodnika turystycznego. Dajà temu
wyraz uczestnicy kursów, którzy, poznajàc histori´ i kultur´ miejsc, po których
b´dà w przyszłoÊci oprowadzaç, dostrzegajà zasadnoÊç gruntownego przygotowania do tej pracy.

Deregulacja nie stworzy popytu
Jaka b´dzie rzeczywistoÊç po zmianach? Czy przyb´dzie nowych miejsc
pracy dla nowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek – jak bez
˝adnego oparcia w badaniach głoszà
zwolennicy deregulacji? Jest oczywiste,
˝e nie. To, ˝e przyb´dzie osób, które po-

tencjalnie b´dà mogły pracowaç jako
przewodnicy czy piloci, nie oznacza, ˝e
przyb´dzie dla nich miejsc pracy. Rzetelni organizatorzy turystyki korzystajàcy dziÊ z usług licencjonowanych
przewodników i pilotów b´dà nadal z
nich korzystaç. Z pewnoÊcià przewodnik „stary”, licencjonowany b´dzie preferowany od tego „nowego”, bez
licencji, gdy˝ da wi´kszà gwarancj´ profesjonalizmu swoich działaƒ. Deregulacja zawodu przewodnika i pilota z
pewnoÊcià nie przysporzy nowych
miejsc pracy, a jest wielce prawdopodobne, ˝e mo˝e przyczyniç si´ do stopniowego obni˝enia jakoÊci usług. Z racji
ograniczenia kosztów imprez turystycznych przyb´dzie grup szkolnych oprowadzanych okazjonalnie przez swoich
opiekunów oraz grup zagranicznych,
którym histori´ i topografi´ naszego
kraju przybli˝aç b´dà opiekujàcy si´ nimi zagraniczni piloci. Znajàc przypadki
przekłamaƒ, a czasem nieprawdopodobnych wr´cz opowieÊci, jakie potrafià oni szerzyç, jestem pełen obaw o
jakoÊç przekazywanej przez nich wiedzy. Nie łudêmy si´, ˝e rynek czy uczestniczy wycieczki „wyedukujà” takiego
okazjonalnego przewodnika.Co z osobami, które po wprowadzeniu deregulacji zechcà zawodowo wykonywaç
profesj´ przewodnika lub pilota? W
mojej opinii wielu z nich nadal b´dzie
szukało miejsc oferujàcych szkolenia
przygotowujàce do wykonywania zawodu, choç ich wiedza nie zostanie potwierdzona egzaminem paƒstwowym.
Trudno samodzielnie przygotowaç si´
do tego zawodu.
Czy ceny usług przewodnickich i pilockich spadnà, tak jak twierdzà niektórzy? Trudno to przewidzieç. Uwa˝am,
˝e na bardzo trudnym i konkurencyjnym rynku turystycznym ceny tych usług
i tak nie sà wygórowane. Niekorzystnym
zjawiskiem mogà byç ewentualne dumpingowe stawki oferowane przez osoby
i podmioty, które przy okazji deregulacji b´dà chciały pozyskaç klientów.
Michał Pilich – prawnik, przewodnik miejski po Warszawie od 1998 r., wykładowca
kursów dla kandydatów na przewodników,
autor publikacji o warszawskiej Pradze.

Samorząd | Podczas spotkania członkowie izby usłyszeli, co dalej z VAT-em za usługi

Minister sportu i turystyki Joanna Mucha spotkała się z przedstawicielami
branży turystycznej. Miała okazję zapoznać się z najbardziej palącymi problemami gestorów bazy hotelowej.
Choć spotkanie przebiegło w atmosferze życzliwości, dało się wyczuć, że
MSiT zostało wywołane do tablicy.

fot. Archiwum prywatne (4)

W

spólna konferencja Ministerstwa
Sportu i Turystyki oraz Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego podzielona była wyraênie na dwie cz´Êci
tematyczne. Jako pierwsza głos zabrała minister Mucha, która dała do zrozumienia, ˝e choç obecnie zajmuje si´
głównie kwestiami sportowymi, a to
za sprawà zbli˝ajàcych si´ rozgrywek
EURO 2012, to jednak chce byç nie
tylko ministrem sportu, ale tak˝e turystyki. Kolejne wystàpienie nale˝ało
do Pawła Madlera, koordynatora ds.
promocji spółki PL.2012, który zreferował stan przygotowaƒ Polski do
EURO 2012. Madler poinformował,

˝e wydatki turystów, którzy przyjadà
do Polski na czas mistrzostw, wyniosà
ok. 768 mln zł. Za podstaw´ obliczeƒ
poziomu wzrostu oceny Polski przyj´to wskaênik Anholt-GfK Roper
NBISM, zgodnie z którym zwi´kszenie atrakcyjnoÊci kraju o 1 proc. oznacza 600 tys. wi´cej turystów∑rocznie.
Druga cz´Êç spotkania poÊwi´cona
była natomiast problemom bran˝y hotelarskiej. Minister Mucha miała okazj´ zapoznaç si´ z danymi na temat
stanu polskiej bazy hotelowej. Wskazujà one jednoznacznie, ˝e istnieje tu
du˝e pole do rozwoju. – Dobra kondycja obiektów i szanse rozwojowe sà
niezwykle wa˝ne dla naszej gospodarki, szczególnie patrzàc na to, ile miejsc
pracy dla młodych ludzi one tworzà –
przekonywał Aleksander Pietyra, prezes IGHP. Przedstawił on w skrócie
czynniki, które hamujà rozwój polskiego hotelarstwa, nale˝à do nich opłaty
za prawa autorskie, do tej pory w ˝aden sposób nieuporzàdkowane, wyso-

fot. Marzena Zarzycka

Hotelarze pytają, minister wyjaśnia

Kierownictwo MSiT spotkało się z hotelarzami. Od lewej: Aleksander Pietyra,
Katarzyna Sobierajska, Joanna Mucha,
Ireneusz Węgłowski, Andrzej Saja

koÊç stawki VAT za usługi hotelarskie
oraz rozległy problem skostniałej i
zbiurokratyzowanej kategoryzacji,
który wymaga zmian w prawodawstwie. Do odpowiedzi poczuła si´ wywołana podsekretarz stanu, Katarzyna
Sobierajska, która przyznała, ˝e kwesti´ uporzàdkowania tantiem, jakie
płaciç muszà hotelarze, zaliczyç mo˝na raczej do pora˝ek ni˝ do sukcesów.

Dodatkowo wyjaÊniła, ˝e stawka VAT
za usługi była regulowana przez dyrektyw´ unijnà, jednak w wyniku negocjacji zapis został zmieniony – teraz le˝y
ona w gestii Paƒstwa Polskiego.
Minister Mucha odniosła si´ do
kwestii poruszonej przez Andrzeja Saj´, wiceprezesa IGHP, mianowicie do
dalszych losów Stadionu Narodowego.
Zapewniła, ˝e nie podzieli on losu
swego poprzednika i zdoła zarobiç na
siebie, wynajmujàc przestrzeƒ na
eventy. Nie udzieliła natomiast odpowiedzi na referat Aleksandra Pietyry,
pozostawiajàc to swojej zast´pczyni,
Katarzynie Sobierajskiej. Pozytywne
jest jednak to, ˝e wzi´ła udział w merytorycznej dyskusji, w której pojawiły
si´ równie˝ inne wàtki ni˝ EURO
2012. Pozostaje mieç nadziej´, ˝e jest
to pierwsze z wielu takich spotkaƒ. MG
19 kwietnia, Konferencja MSiT i IGHP, Sofitel, Warszawa
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MSZ ponawia komunikat dotyczący Cypru Północnego. Na początku
sierpnia ubiegłego roku (pisaliśmy o tym
w „WT” nr 17/2011) na stronie MSZ zamieszczono ostrzeżenie dokładnie tej samej treści: „Z uwagi na powtarzające się
przypadki organizacji przez biura podróży
działające w RP pobytów turystycznych
obywateli polskich na terytorium tzw.
Tureckiej Republiki Północnego Cypru,
Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że: Polska nie utrzymuje stosunków
dyplomatycznych z tzw. Turecką Republiką Północnego Cypru. Ministerstwo
Spraw Zagranicznych zwraca uwagę, że
lotniska w miejscowościach położonych
w tzw. Tureckiej Republiki Północnego
Cypru nie są dopuszczone do międzynarodowego ruchu lotniczego, co stanowi
zagrożenie dla bezpieczeństwa polskich
obywateli.(...)”. Komunikat i wtedy, i teraz
wywołał protest ze strony Citron Travel,
jedynego organizatora sprzedającego
Cypr Północny jako destynację turystyczną. Sytuacja na Cyprze, tak samo jak w
sierpniu 2011 r., nie uległa zaostrzeniu ani
żadnej zmianie. MZ

Czarna lista przewoźników zaktualizowana. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, znajdujące się na niej linie
są objęte zakazem lub ograniczeniem wykonywania przewozów w UE. 3 kwietnia
na liście znalazł się wenezuelski przewoźnik lotniczy Conviasa. KE poinformowała,
że starannie sprawdzono również poziom
bezpieczeństwa dwóch innych wenezuelskich przewoźników lotniczych: Estellar
Latinoamerica i Aerotuy. Na tym etapie
KE uznała, że nie jest konieczne podejmowanie środków ograniczających. Jest to
dziewiętnasta aktualizacja wykazu linii
lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w UE. MZ

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował osiem nowych klauzul niedozwolonych. Ostatnia
z nich dotyczyła biura podroży Juvenia
2000 w Sosnowcu, które nakładało następujące koszty na klienta rezygnującego z imprezy: 20 proc. ceny imprezy przy
rezygnacji do 30 dni, 30 proc. ceny imprezy przy rezygnacji od 29-22 dni i 90
proc. przy rezygnacji do 7 dni. Klauzule
ukazały się w rejestrze klauzul niedozwolonych w dziale turystyka. AWW

LCC po raz pierwszy w Polsce
otwiera swoje biuro na lotnisku.
Lufthansa City Center ulokowano we
wrocławskim porcie lotniczym. Pomysłodawcy chcą bezpośrednio docierać z
ofertą do podróżnych. W biurze LCC,
oprócz oferty Lufthansy, będzie można rezerwować i kupować bilety innych linii
lotniczych, które odlatują z Wrocławia.
Biuro na wrocławskim lotnisku to już 18
oddział firmy w Polsce. AWW

PKP Intercity wprowadza możliwość kupienia biletu elektronicznego. Zakupu można dokonać poprzez
dowolne przenośne urządzenie mające
dostęp do Internetu, tj. komórka, tablet,
laptop, smartphone. Usługa będzie dostępna od 15 kwietnia br. Klienci podczas
kontroli będą musieli pokazać jedynie kod
Aztec na ekranie urządzenia. Wcześniej
musieli drukować bilety kupione drogą
elektroniczną. AWW
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Rainbow Tours ponownie rekrutował na stanowisko animatora. W
dniach 14 i 15 kwietnia w Warszawie odbył się casting, na który zgłosiło się 280
osób. Chętni podzieleni zostali na dziesięć
grup, ich zadaniem było przygotowanie
pięciominutowego programu animacyjnego dla 10-15 osób. Temat przewodni
zabawy mogli wybrać sami. Dodatkowo
sprawdzana była znajomość języka obcego, którą oceniał lektor danego języka.
Zwycięzcom touroperator zaproponuje
wynagrodzenie oraz szkolenie na greckiej
wyspie Zakynthos. MG

Ecco Holiday stwarza możliwość
gromadzenia kapitału na przyszłe
świadczenia emerytalne w ramach III filaru. Pracowniczy Program Emerytalny
założony został w przedsiębiorstwie z inicjatywy pracodawcy i w porozumieniu z
pracownikami. Gromadzone środki wpłacane będą na wybrane przez pracownika
Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez
TFI SKOK S.A. Wypłacić je można w całości lub w ratach w momencie osiągnięcia 60 lat lub po ukończeniu 55. roku
życia i uzyskaniu wcześniejszych uprawnień emerytalnych. MG

Serwis Travelplanet.pl dodał na
swojej stronie nową funkcję. W
wynikach wyszukiwania prezentowane
są obecnie nie ceny za osobę, jak miało
to miejsce do tej pory, ale za wszystkich
uczestników wycieczki, w tym za dzieci.
Nowością jest też to, że w wynikach wyszukiwania widać rzeczywistą kolejność
cenową. – W sytuacji, gdy na rynku
znajdują się tysiące wycieczek, wygrywa ten, kto pozwoli klientowi szybko i
efektywnie znaleźć ofertę, sprawdzić cenę i porównać ją z innymi – skomentował nową funkcjonalność Radosław
Damasiewicz, e-commerce manager w
Travelplanet.pl. MG

Zakończył się konkurs organizowany przez 7islands we współpracy z
blogerem Kominkiem. Autor najciekawszego zdjęcia z wakacji wygrał voucher
o wartości 2 tys. zł. Pozostałymi nagrodami były trzy vouchery do sieci Sephora na kwotę 500 zł. W ramach
współpracy na wakacje z 7islands wyjedzie też sam bloger. – Otrzymaliśmy ponad 250 konkursowych prac. Duża liczba
wejść na naszą stronę internetową zmusiła nas do usprawnienia pracy serwerów, fanpage 7islands na Facebooku
zyskał wielu nowych fanów, a wpis Kominka na jego blogu, dotyczący naszego
konkursu, okazał się rekordowy pod
względem liczby komentarzy – podsumował Radosław Mazur z 7islands. MG

WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

Targi Lato | Receptà na sukces wystawienniczy były rozpocz´te wczeÊniej działania

Skorzystali wystawcy przygotowani
Podczas XVII edycji Targów Turystyki i
Wypoczynku LATO 2012 na zainteresowanie mogli liczyć ci, którzy odpowiednio przygotowali się do tego typu
imprezy. Docenione zostały konkretne
oferty produktowe, rzetelnie przygotowane przewodniki i mapy, a przede
wszystkim – dobra obsługa stoiska.

Kinga Popiołek

T

egoroczne targi były równie du˝e,
co w ubiegłych latach, mimo niezbyt imponujàcej frekwencji pierwszego dnia targów. W tej edycji swojà
ofert´ prezentowało a˝ 420 wystawców
z 17 krajów. WÊród nich było a˝ 11 stoisk narodowych. W tym roku imprezie
po raz pierwszy towarzyszyły równie˝
Targi Produktów Regionalnych „Regionalia”, na których swoje produkty promowało około 120 wystawców.

Zadowolenie solidnych
Ju˝ na pierwszy rzut oka dało si´ zauwa˝yç spore zró˝nicowanie zainteresowaniem poszczególnymi stoiskami.
Podczas gdy niektóre Êwieciły pustkami, dost´p do innych był powa˝nie
utrudniony przez oblegajàcych je ludzi.
Na taki stan rzeczy zło˝yło si´ kilka
czynników. Podstawowy z nich, to kwestia przygotowania do targów. Choç
nie wszyscy z obleganych wystawców
przygotowywali oferty specjalnie na
Targi Lato, wi´kszoÊç mogła si´ pochwaliç dopracowanymi produktami. –
Pytania sà doÊç konkretne. Zazwyczaj
pytajàcy znajà ju˝ region. Choç nie
przygotowywaliÊmy niczego specjalnie
na t´ imprez´, mamy przygotowane
produkty na wszystkie imprezy targowe w kraju – mówi Małgorzata Bławat

fot. Marzena Zarzycka
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Niektóre stoiska świeciły pustkami, inne były oblegane przez ludzi.

z Kujawsko-Pomorskiej Organizacji
Turystycznej. Zainteresowanie zwiedzajàcych wzbudzały te˝ kieszonkowe
wersje przewodników oraz solidnie
opracowane mapy i plany. Jak co roku
ogromnym powodzeniem cieszyła si´
seria przewodników po Mazowszu
uwzgl´dniajàca ró˝ne rodzaje aktywnoÊci – turystyk´ pieszà, kajakarstwo
czy chocia˝by zwiedzanie szlaku dworków i pałacyków. SpoÊród tych, którzy
odwiedzili targi, wielu reprezentowało
konserwatywne, nieco starsze podejÊcie do turystyki – podró˝owanie z mapà i kompasem. Nietrudno było
zauwa˝yç, ˝e spoÊród odwiedzajàcych
spory odsetek stanowili ludzie w sile
wieku lub osoby starsze. Ci, byli zainteresowani przede wszystkim ofertà krajowà, zazwyczaj niedost´pnà w biurach
podró˝y. Stoiska regionalne, które solidnie zaopatrzyły si´ w konkretne materiały informacyjne (jak np. katalogi

baz noclegowych), nie mogły narzekaç
na brak zainteresowania.

Wykwalifikowana obsługa
Jednak dobre zaplecze materiałów
stanowiło jedynie połow´ sukcesu. Zauwa˝alnym problemem wielu stoisk
były niedoinformowane hostessy, które
albo nie umiały odpowiedzieç na postawione im pytania, albo jedynie wr´czały kolejne materiały reklamowe,
automatycznie deklamujàc wyuczone
formułki. WÊród wystawców znaleêli
si´ jednak równie˝ propagatorzy biegunowo odmiennej filozofii. – Co do
materiałów, to jesteÊmy bardziej nastawieni na rozmow´, ni˝ na papierowe
ulotki – wyjaÊnia Iwona Gulik, specjalista ds. marketingu nowo powstajàcego Miasteczka Twinpigs w ˚orach. –
Jak wiadomo, tym, który wzbudza zainteresowanie ofertà, jest właÊnie
sprzedawca – przekonuje Iwona Gulik.

Targi, takie jak te, sà najlepszà szansà
na bezpoÊrednià rozmow´ zarówno z
klientami, jak równie˝ z przyszłymi
partnerami biznesowymi. – Jestem
bardzo zadowolony z targów. Zainteresowanie jest du˝e, a bezpoÊredni
kontakt z klientem nie do przecenienia. PodpisaliÊmy równie˝ kilka naprawd´ korzystnych kontraktów z
agentami, którzy majà swoje biura w
bardzo atrakcyjnych miejscach w Warszawie – zapewnia Marek Âliwka, właÊciciel Logos Travel. – Zdecydowanie
opłaca si´ tutaj wystawiaç. OczywiÊcie
ka˝de biuro ma swojà polityk´. Dla
nas, pobyt na targach jest bardzo opłacalny, a im wi´cej biur z tego rezygnuje, tym wi´cej klientów trafi do nas –
podsumowuje.

Targi muszą ewoluować
Podczas gdy niektórzy z wystawców
z rozrzewnieniem wspominali dawnà
lokalizacj´ na warszawskiej AWF, organizatorzy targów sà zgodni w tym, ˝e
nowa lokalizacja przysłu˝y si´ targom.
Zmiana lokalizacji umo˝liwiła równie˝
wzbogacenie imprezy o targi „Regionalia”. – Poszerzenie targów o „Regionalia” to dobry pomysł, gdy˝ jest to
uzupełnienie atmosfery weekendowej
– przekonuje Urszula Pot´ga, Prezes
MT Targi. – Impreza ta jest propozycjà
rodzinnego sp´dzania czasu, zapoznania si´ z kulturà – dodaje. Pozostaje
mieç nadziej´, ˝e choç hala wystawowa
faktycznie jest na uboczu Warszawy,
tym, co ostatecznie przekona i zach´ci
klientów, b´dà dobrze przygotowane
oferty i atrakcyjne stoiska. W koƒcu hala to jedynie opakowanie imprezy, która ju˝ od 17 lat popularyzuje letnie
produkty turystyczne.

Samorządy | Na Walnym Zgromadzeniu Âlàskiego PIT-u padła zapowiedê przedwyborczej roszady na stanowisku prezesa Izb

Niewiadomski następcą Korsaka?
Zbliżające się wybory nowego zarządu
Polskiej Izby Turystyki i koniec kolejnej
kadencji Jana Korsaka każą stawiać
pytanie: „co dalej?”.

A

˝ dotàd obecny prezes nie miał
kontrkandydata, choç nieoficjalnie
mówiło si´ o Pawle Niewiadomskim,
wiceprezesie PIT. Teraz wiadomo na
pewno, ˝e zdecydował si´ on wystartowaç w wyborach. Walne Zgromadzenie Âlàskiego Oddziału Polskiej
Izby Turystyki, tak jak wi´kszoÊç odbywajàcych si´ obecnie zgromadzeƒ
regionalnych izb, przebiegało pod
znakiem wyborów zarzàdu. Na mocy
nowego statutu wybrano delegatów
na ogólnopolskie Walne Zgromadzenie PIT-u. Ze Âlàskiego na majowe
wybory w Rawie Mazowieckiej poje-

fot. Archiwum prywatne
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Paweł Niewiadomski zadeklarował chęć
kandydowania na stanowisko prezesa
Polskiej Izby Turystyki

dzie 28 osób (zgodnie z algorytmem –
1 delegat na 4 członków Izby). Âlàski
PIT b´dzie reprezentowaç, przez całà kadencj´, czterech delegatów do
Rady Naczelnej.
Jako pierwszy kandydat na liÊcie
delegatów na majowe walne zgroma-

dzenie został zgłoszony Jan Korsak.
Prezes PIT-u, składajàc gratulacje delegatom, zach´cał do aktywnego działania, bez którego organizacja nie
b´dzie si´ rozwijaç. – PIT ewoluuje,
zgodnie z nowym statutem dzielimy
si´ władzà z oddziałami, z których
ka˝dy ma swojà specyfik´. Trzeba budowaç nowy model organizacji oparty
o silne regiony, z dobrymi reprezentantami krajowymi i mi´dzynarodowymi – akcentował prezes pełniàcy
swojà funkcj´ od 10 lat. Podsumowujàcy ton wypowiedzi koƒczàcego kadencj´ Jana Korsaka, który oficjalnie
nie potwierdził, ani nie zaprzeczył, ˝e
b´dzie ubiegał si´ ponownie o stanowisko szefa PIT-u podchwycił Paweł
Niewiadomski. Dotychczasowy wiceprezes organizacji po raz pierwszy ofi-

cjalnie poinformował o wystartowaniu
w wyborach na stanowisko prezesa
PIT-u.
– Ta organizacja wymaga stanowczych i definitywnych zmian, ja wiem
jak zmieniç jej wizerunek. Stoimy
przed koniecznoÊcià przekształcenia
tej organizacji, w której pracujà społeczni działacze, w profesjonalnà instytucj´ – mówił Niewiadomski. W
swoim programie przedstawił on nowe sposoby pozyskiwania Êrodków finansowych przez PIT i inne pomysły
na zdynamizowanie działaƒ Izby tak˝e w mediach internetowych. JK
16 kwietnia, Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Śląskiego Oddział
Polskiej Izby Turystyki, Katowice
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Dolnośląska Izba Turystyki RP planuje majówkę turystyczną. Impreza
odbędzie się w dniach 4-5 maja na ulicy
Świnickiej we Wrocławiu. Odcinek ulicy
pomiędzy rynkiem a przejściem podziemnym zapełni się drewnianymi stoiskami,
gdyż wystawcy będą mogli promować
swoje produkty w udostępnionych miastu domkach ekologicznych. Podczas imprezy prezentowany będzie również
puchar EURO 2012. Patronatami tegorocznej majówki są: Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląska
Organizacja Turystyczna, Biuro Promocji
Miasta Wrocławia, Biuro EURO-2012, Instytucja Kultury Wrocław 2016. KP

DIT przeciwna deregulacji i zniżkom. Takie stanowisko zostało
ogłoszone podczas spotkania byłych i
obecnych członków Dolnośląskiej Izby
Turystyki RP, które odbyło się 18 kwietnia we Wrocławiu. – Nie wyrażamy zgody na deregulację, gdyż ten zawód i tak
jest otwarty dla każdego, kto ma 18 lat i
zrobi kurs – przekonuje Marek Ciechanowski, prezes DIT. KP

PIT niezdecydowany wobec projektu Ministerstwa Sprawiedliwości. Podczas kwietniowego posiedzenia
Rady Naczelnej podjęto gorący w samorządach branżowych temat deregulacji
zawodu pilota i przewodnika turystycznego. Stanowiska izb turystycznych w tej
kwestii są ważne, gdyż to one reprezentują środowisko podczas konsultacji społecznych. Ostateczne stanowisko ma
przygotować Prezydium PIT. MZ

Łódzki oddział PIT zorganizował
szkolenia z zakresu animacji językowej. Kurs przeznaczony jest dla organizatorów turystyki, animatorów czasu
wolnego, pilotów wycieczek, przewodników, wychowawców i kierowników wypoczynku, animatorów kultury. Kurs
animacji językowej wspiera tzw. komunikację naturalną. W trakcie zajęć uczestnicy poznają nową metodę pracy z grupą.
Poprzez udział w 15 godzinach zajęć kursanci nauczą się zasad pracy z grupami
międzynarodowymi i sposobów przełamywania barier językowych. Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanego
specjalistę od animacji językowej. Szkolenia odbywają się w kilkunastu
miastach polski i potrwają do 27 maja.
Członkom Izby przysługuje zniżka. MZ

Odbyło się pierwsze posiedzenie
nowej Rady ITRP. Podczas pierwszego spotkania po Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym
ITRP, wiceprzewodniczącymi wybrano
Marka Ciechanowskiego (DIT) i Andrzeja Szymańskiego (WIT). Zatwierdzono
również siedem zespołów, których zadaniem będzie monitorowanie poszczególnych sektorów turystyki. Są to:
Zespół ds. organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, Zespół ds. promocji i wydawnictw, Zespół ds. transportu i
przewoźników, Zespół ds. hoteli i gastronomii, Zespół ds. współpracy z organizacjami samorządu gospodarczego,
organizacjami społecznymi i innymi,
działającymi na rzecz turystyki, Zespół
ds. współpracy ze szkolnictwem zawodowym i wyższym oraz Zespół ds. programowych i prawnych. KP
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Touroperatorzy | Alba Tour Polska zaproponuje klientom trzy rodzaje usług

Touroperator z Italii na Grouponie
Krajobraz polskiego rynku turystycznego
nieustannie się zmienia. Miejsce dawnych touroperatorów zajmują nowi, którzy próbują jak najszybciej zaistnieć w
świadomości klientów i agentów. Jedną
z modnych i skutecznych metod na szeroką promocję jest sprzedaż za pośrednictwem Groupona.

gii sprzeda˝y – podsumowuje prezes
Fly.pl. Grzegorz Bosowski, który z portalami zakupów grupowych współpracuje ju˝ dłu˝szy czas, podkreÊla, ˝e to
dobry sposób na reklam´, ale gorszy na
zarobek.

Z ziemi włoskiej na wakacje

Marzena German

A

lba Tour Polska to touroperator o
włoskich korzeniach, który jeszcze
w ubiegłym roku sprzedawał w
Polsce pojedyncze wycieczki za poÊrednictwem biura Varsavolo. W 2012 r. firma zarejestrowała działalnoÊç w naszym
kraju i uzyskała wpis do ewidencji organizatorów i poÊredników turystycznych.
W ofercie biura znajdujà si´ nie tylko
egzotyczne destynacje, takie jak Sri
Lanka, Malediwy, Seszele, Dominikana, Zanzibar oraz Kenia, ale tak˝e kierunki bli˝sze, m.in. Egipt oraz Turcja.

Trzy kanały sprzedaży
DziÊ wakacje z Alba Tour mo˝na kupiç na trzy sposoby: w biurze agencyjnym, przez stron´ internetowà
touroperatora oraz za poÊrednictwem
portalu Groupon.pl. W tym ostatnim
przypadku mowa o terminach imprez
niedost´pnych w sprzeda˝y innymi kanałami. – Współpraca z Grouponem w
tak szerokim wymiarze, jak ma to miejsce obecnie, b´dzie trwała jeszcze przez
jakiÊ czas, do momentu zbudowania
ÊwiadomoÊci marki – tłumaczy Sebastian WiÊniewski, dyrektor ds. rozwoju
firmy Alba Tour Polska. W póêniejszym
okresie ma zostaç nieco zredukowana,
organizator nie chce jednak całkowicie

fot. www.groupon.pl
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Współpraca z Grouponem służy organizatorowi do budowania świadomości marki

rezygnowaç z kooperacji z portalem.
JednoczeÊnie Alba Tour rozwija sieç
sprzeda˝y stacjonarnej, zawierajàc
umowy agencyjne z biurami podró˝y w
całym kraju. – Obecnie oferujemy agentom prowizj´ w wysokoÊci 12 proc. Nie
muszà oni wpłacaç kaucji ani podpisywaç weksli, by nawiàzaç z nami współprac´ – dodaje Sebastian WiÊniewski.

Groupon dzieli
Mo˝na by zapytaç, czy sprzedawanie
wycieczek przez Groupon nie wpłynie
negatywnie na stosunki touroperatora z
agentami. W tej kwestii zdania sà podzielone. – Niektórzy agenci podchodzà
do naszej obecnoÊci na Groupon.pl ze
zrozumieniem, inni nas krytykujà – tłumaczy Sebastian WiÊniewski. O sprzeda˝y ofert turystycznych przez portale
zakupów grupowych było ju˝ głoÊno nie
raz. Cz´Êç firm nie kryła swojego oburzenia z powodu wystawiania wycieczek

po preferencyjnych cenach w tego typu
serwisach. Na problem udzielania rabatów zupełnie inaczej patrzy Grzegorz
Bosowski, prezes Fly.pl. – W wi´kszoÊci
bran˝ sprzedajàcy sam decyduje o wysokoÊci mar˝y sprzedawanego produktu. Cena jest przecie˝ jednym z
podstawowych narz´dzi marketingu
mix. Nasza bran˝a jest pod tym wzgl´dem wyjàtkowa. MyÊl´, ˝e zni˝ek na wycieczki
udzielajà
wszyscy,
a
przynajmniej znaczna wi´kszoÊç biur
podró˝y. Niektórzy robià to całkiem oficjalnie, wi´kszoÊç z nas – po cichu.
Problemem wi´kszym od przyznawania rabatów jest hipokryzja panujàca
w bran˝y – konkluduje Grzegorz Bosowski i dodaje, ˝e ka˝dy powinien samodzielnie wybraç skuteczny model
zarzàdzania własnym przedsi´biorstwem. – Zamiast krytykowaç innych za
to, ˝e znaleêli sposób na klienta, lepiej
skupiç si´ na opracowaniu swojej strate-

Na Grouponie pojawiajà si´ oferty
destynacji egzotycznych i z Basenu Morza Âródziemnego. Wyloty czarterowe
do dalekich krajów realizowane sà
obecnie z Mediolanu bàdê z Rzymu.
Klienci mogà samodzielnie dokupiç
przelot lub skorzystaç przy tym z pomocy touroperatora. – Posiadamy pakiet
obejmujàcy przelot i dwa noclegi we
Włoszech – informuje Sebastian WiÊniewski. Na ˝yczenie klienta firma mo˝e zorganizowaç prywatny transfer do
hotelu, a tak˝e opracowaç program
zwiedzania miasta. Na dzieƒ dzisiejszy
polscy klienci podró˝ujàcy do dalekich
krajów obsługiwani b´dà przez włoskiego angloj´zycznego rezydenta. Touroperator rozwa˝a te˝ mo˝liwoÊç
zatrudnienia w przyszłoÊci polskoj´zycznego opiekuna. Inaczej jest przy
wylotach z Polski do bliskich krajów. Tu
na turystów czekajà polscy rezydenci, a
nawet opiekunowie najmłodszych.
Alba Tour Polska na naszym rynku
aktywnie działa od stycznia br. Oferta
sprzedaje si´ dobrze, a touroperator
stopniowo, choç systematycznie, poszerza grup´ współpracujàcych z nim biur
podró˝y. Na razie hitem sà dalekie kraje, ale dopiero podsumowanie sezonu
poka˝e, jak produkt firmy o włoskich
korzeniach przyjàł si´ w Polsce i jak polska bran˝a przyj´ła model sprzeda˝y
oferty w obni˝kach grupowych.

Orgnizatorzy | Polskie biura zainteresowane ofertà luksusowà w Afryce

Akorn szuka polskich partnerów
Firma planuje zwiększyć sprzedaż swojej oferty za pośrednictwem polskich
biur podróży. Kenijski organizator luksusowych safari zaprosił na ekskluzywny workshop kilka biur,
zajmujących się na co dzień wymagającymi klientami.

A

korn Destination Management stanowi cz´Êç grupy Abercrombie &
Kent, która jako samodzielne DMC
(Destination Management Centre)
powstała w 1962 roku w Kenii. Akorn
jest pionierem w organizacji luksusowego safari w Afryce Wschodniej, posiada 25 biur na całym Êwiecie, a
ponad 2000 pracowników dba o reali-

zacj´ usług dla najbardziej luksusowych biur podró˝y. – Nasza oferta
obejmuje wszystkie kontynenty prócz
Grenlandii – mówi Ian Mackinnon,
dyrektor sprzeda˝y europejskiego oddziału Akorn. – Jednak luksus w naszym mniemaniu to nie tylko
komfortowy hotel 5-gwiazdkowy, ale
równie˝ niezapomniane wspomnienia,
np. z bliskiego spotkania z iskajàcymi
si´ szympansami w buszu czy nawet
wyprawy w Himalaje.
Niektórzy uczestnicy workshopu, jak
np. biuro podró˝y Top Travel, współpracujà z Akornem ju˝ kilka lat i nie narzekajà na brak zainteresowania ich ofertà,
zarówno grupowà, jak i indywidualnà.

Z kolei pozostałe dziewi´ç biur, uczestniczàcych w workshopie, wykazywało
spore zainteresowanie, zarówno prezentacjà Akorn, jak i bezpoÊrednimi
rozmowami z przedstawicielami najwa˝niejszych destynacji firmy. – JesteÊmy bardzo zadowoleni z uczestnictwa
w tym kameralnym workshopie i niewykluczone, ˝e w niedalekiej przyszłoÊci
podejmiemy z Akornem współprac´ –
twierdzi Marta Domagała, właÊcicielka
biura podró˝y Deluxe Travel Club. –
Najbardziej interesujà nas propozycje
wyjazdów do Afryki dla klientów indywidualnych.
Pod koniec ubiegłego roku oficjalnym przedstawicielem Akorn w Polsce

została firma Globair Polska. – Nie
sprzedajemy oferty Akornu, tylko informujemy zainteresowane współpracà biura o programach i sposobach
rezerwacji – tłumaczy Małgorzata
Bednarska, sales manager Globair
Polska. Globair ponadto wspiera
Akorn w kreowaniu ich wizerunku i
zaznajamia ze specyfikà polskiego rynku. Podobnie, jak swoich pozostałych
partnerów, do których nale˝à m.in.
Air Canada, Marriott International,
czy Alamo. ARR

chodzi o nurkowanie – trzeba ju˝ samemu wszystko załatwiç i zorganizowaç na
miejscu. – Takich stricte wyjazdów nurkowych nie organizujemy, ale jest wiele
firm, które takie podró˝e organizujà za
naszym poÊrednictwem – mówi Dariusz
Jaskółka, specjalista ds. wyjazdów grupowych Exim Tours. – Rocznie wyje˝d˝a z nami na pewno ok. 1500 osób –
dodaje.
Nisz´ próbujà wypełniç kluby nurkowe i instruktorzy, którzy tworzà własne
specjalistyczne firmy, by szkoliç amatorów tego sportu. W tym celu powstały
równie˝ biura podró˝y (Najlepsze Nur-

kowania, Schoener, Tauchen Polska,
Activtour, Nurkoland, Adventure Group, SubAqua), które nie tylko wyszkolà,
ale i zorganizujà cały pobyt za granicà.
W Polsce jest wydawanych ponad 10
tys. licencji rocznie.
– Liczba wyje˝d˝ajàcych nurków co
roku zwi´ksza si´ o około 15 proc., takà
tendencj´ mamy od 3 lat – mówi Bartosz Bagiƒski, Activtour. TuryÊci wolà
sp´dzaç czas coraz aktywniej, nie chcà
ju˝ tylko przesiadywaç na pla˝y. Zainteresowanie nurkowaniem roÊnie, wi´c
popyt na usługi tego typu biur si´ zwi´ksza i stabilizuje. SYS

12 marca, Prezentacja oferty Akorn DM,
organizator Globair, Warszawa

Trendy |Turystyka nurkowa jest coraz popularniejszà niszà

Nisza nurkowa wciąż do wypełnienia
Sprzedaż ofert nurkowych powoli idzie
w górę. Zyskują małe biura, ale również
touroperatorzy, którzy mają w swych
katalogach oferty z możliwością wykupienia dodatkowej usługi fakultatywnej
w postaci nurkowania.

N

urkowanie jest sportem, który co roku zdobywa nowych entuzjastów.
Szans´ na udany interes zauwa˝yły w
tym małe specjalistyczne biura podró˝y,
zajmujàce si´ tylko i wyłàcznie wycieczkami dla przyszłych i obecnych nurków.
Nie istniejà ˝adne uregulowania
prawne dotyczàce bran˝y nurkowej i

dlatego nikt nie jest w stanie zliczyç ile
jest nurkujàcych osób w Polsce. – Najwi´cej mamy klientów, którzy ju˝ nurkujà (80 proc.), kolejna grupa to
kursanci, którzy podczas wyjazdu robià
kurs nurkowy (15 proc.), najmniejszà
grupà sà nurkowie techniczni (5 proc.)
– mówi Bartosz Bagiƒski, Nurkowe biuro podró˝y Activtour.
Niewiele jest w Polsce biur, które zajmujà si´ turystykà nurkowà. Najwi´ksi
organizatorzy wcià˝ nie posiadajà w
swojej ofercie wycieczek przeznaczonych dla wielbicieli nurkowania. Mo˝na wykupiç u nich wycieczk´, ale jeÊli
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krótko
Portugalskie Porto wybrane zostało turystyczną mekką internautów.
W ramach plebiscytu przeprowadzonego
przez European Consumer Choice wyłoniono dziesięć najpiękniejszych miast
Starego Kontynentu. Porto, które otrzymało prawie 27 tys. głosów, urzekło
swoich fanów parkami, muzeami oraz
szerokimi możliwościami zakupów. Na
kolejnych miejscach znalazły się Wiedeń,
(21 tys. głosów), Dubrovnik z 19 tys. głosów, Praga (15 tys. głosów) oraz Bruksela (14,7 tys. głosów). Warszawa nie
zakwalifikowała się do pierwszej dziesiątki. W plebiscycie oddano łącznie ponad
209 tys. głosów. MG

Irlandia promuje się Titanikiem. Z
okazji setnej rocznicy zatonięcia legendarnego liniowca w Belfaście odbył
się szereg eventów upamiętniających to
wydarzenie. Największą atrakcją było
otwarcie Titanic Belfast, największego na
świecie muzeum poświęconego transatlantykowi. Tam, na specjalnej mapie,
turyści mogli śledzić kolejne etapu jego
rejsu, zobaczyć zrekonstruowane sale balowe, restauracje i kabiny różnych klas.
Dokładnie 100 lat po tragicznym finale
podróży – 14 kwietnia – zorganizowano
uroczystości upamiętniające ofiary katastrofy. Tourism Ireland, agencja odpowiedzialna za promocję Irlandii na
świecie, zdecydowała się wykorzystać
okrągłą rocznicę zatonięcia Titanica, by
zachęcić turystów do zwiedzania zarówno Belfastu, jak i reszty kraju. MC

Na greckiej wyspie Delos odbudowany zostanie starożytny teatr.
W pierwszej kolejności przeprowadzone będą prace porządkowe, w tym
zabezpieczenie rozrzuconych fragmentów budowli. Rekonstrukcja teatru ma
polegać na przesunięciu i ustawieniu
we właściwych pozycjach poszczególnych elementów konstrukcji, zabezpieczeniu powierzchni kamienia dla
lepszego odprowadzania wody deszczowej oraz wzmocnieniu murów oporowych. Koszt projektu oszacowano na
1,5 mln euro. MGO

Victoria Beckham promuje Wielką Brytanię. Celebrytka ma odegrać rolę ambasadora kampanii „Great
Britain”, której celem jest pobudzenie
turystyki krajowej. Beckham odegra
kluczową rolę w części nawiązującej
do mody („Fashion is Great”). Cała
kampania ma pokazać Wlk. Brytanię jako atrakcyjne miejsce podróży, studiów
i inwestycji. MG

Norwegia kusi turystów parkami
rozrywki. W ostatnich tygodniach
pięć norweskich centrów rodzinnego
wypoczynku rozpoczęło sezon turystyczny. Najpopularniejszy z nich, TusenFryd niedaleko Oslo, zainauguruje w tym
roku tzw. Radosny Las, gdzie na najmłodszych będzie czekało wiele niespodzianek związanych z fauną i florą.
Pozostałe: Kongeparken, Bø Sommarland, Kristiansand Zoo i Hunderfossen
Familiepark wprowadzają nowe karuzele, miasteczko pirackie, wodne atrakcje,
czy tory bobslejowe. Każdy z parków
stawia na innowacyjność, bo jest o co
walczyć. Co roku odwiedza je od 150 do
450 tys. turystów. MC
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Ameryka Południowa | Kierunek jest alternatywà dla klientów, którzy zgodzà si´ na umiarkowany standard w zamian za wra˝enia

Naturalna Wenezuela kusi
Kierunek dawno odkryty przez turystów
innych nacji od paru lat stał się popularny także wśród Polaków. Wenezuelę posiada w ofercie coraz więcej biur.

M

imo, ˝e standard pobytu jest raczej umiarkowany, jest to kraj na
tyle
bogaty
przyrodniczo
i zachwycajàco egzotyczny, ˝e wzbudza
coraz wi´ksze zainteresowanie organizatorów. WÊród egzotycznych destynacji Wenezuela zajmuje trzecie, po Kenii
i Dominikanie, miejsce na naszym rynku. Ma go w ofercie coraz wi´cej biur,
m.in. Itaka i Summerelse latajàce z Polski łàczonym czarterem. Inne, jak Opal
Travel, realizujà wyjazdy do Wenezueli
na zamówienie grup. Wenezuela jest
bowiem krajem popularnym, ale pewne aspekty pobytu sprawiajà, ˝e destynacja ta byç mo˝e nie wykorzystuje w
pełni swojego potencjału. Jednym z jego elementów jest kwestia l´ku przed
zagro˝eniem, który wyst´puje wÊród
potencjalnych klientów. Jest to jednak
obawa całkowicie nieuzasadniona, poniewa˝ w Wenezueli jest de facto stuprocentowo bezpiecznie i zagro˝eƒ nie
ma ˝adnych. Wyst´puje natomiast
mnóstwo czynników, których nie znajdzie si´ w Europie. Jest to kraj bogaty
przyrodniczo i egzotyczny, z infrastrukturà turystycznà na tyle zaawansowanà,
by bliskie spotkania z naturà nie groziły niemiłymi konsekwencjami.

Samolotem do natury
Boliwariaƒska Republika Wenezueli zajmuje 916 050 km kw. powierzchni. TuryÊci przebywajàcy w kraju do 90
dni nie potrzebujà wiz, jedynie wypełniajà formularz po przylocie – na lotnisku. Sieç dróg wokół stolicy jest
znakomita, a w północnej cz´Êci kraju –
dostateczna. Asfaltem dojechaç mo˝na
tak˝e do wi´kszych wiosek. By dostaç
si´ na południe od rzeki Orinoko, trzeba skorzystaç z samolotów turystycznych (np. Linea Turistica Aereotuy).
Port lotniczy, skàd mo˝na si´ udaç samolotem w głàb kraju, znajduje si´ w
Ciudad Guayana (Puerto Ordaz) nad
rzekà Orinoko. Wielkim rajem turystycznym, gdzie sporo w luksusowe hotele zainwestował mi´dzynarodowy

fot. Jarosław Śleszyński
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Świetnie zagospodarowana Margarita oferuje komfort wypoczynku w otoczeniu niesamowitej przyrody

kapitał (m.in. Hiszpanie), jest Margarita, ale i tam mo˝na znaleêç taƒsze,
podrz´dne hoteliki (np. w Porlamar w
pobli˝u lotniska). OÊrodki turystyczne
w gł´bi kraju (jak ten w Canaima), mimo zewn´trznej rustykalnoÊci sà dostosowane do wymagaƒ Europejczyków.

Orinoko najważniejszą częścią oferty
Centralnà cz´Êç kraju stanowi łaƒcuch El Ávila – który chroni status parku narodowego przed urbanizacjà.
Stolic´ Wenezueli od portu lotniczego i
morza odgradza kurtyna Kordyliery
Nadbrze˝nej. Najwi´kszym (30 tys. km
kw.) parkiem narodowym Wenezueli
jest Canaima National Park. Pot´˝ny
płaskowy˝, na którym si´ rozpoÊciera,
przed milionami lat uległ cz´Êciowej
erozji i tak ukształtowały si´ wielkie
ostaƒce (wenezuelskie góry stołowe) o
prostopadłych zboczach i płaskich jak
stół szczytach, zwane przez Indian tepui. W pobli˝u jeziora Canaima majà
swe wioski Indianie Pemòn.

Dżungla idealna na wyprawy
Klient, przy zachowaniu wszelkich

wygód, mo˝e mieç złudzenie kompletnej dziczy. Pemòn Êwietnie potrafià zadbaç o bezpieczeƒstwo przybyszów –
majà wi´c monopol na prowadzenie turystów w głàb d˝ungli i pod wodospady.
Podobnego typu przygód doÊwiadczy
grupa, która wylàduje w Boca de Uracoa i ruszy w dół wielkiej rzeki Orinoko
(jej dorzecze ma powierzchni´ trzy razy
wi´kszà od Polski). TuryÊci zapuszczajà
si´ łodziami w dopływy Orinoko, w głàb
selwy, na spotkanie z Indianami Warao,
˝arłocznymi piraniami czy wielkimi (do
5 m) krokodylami.

Margarita produktem dla bardziej
wymagających
Wyspa dobrze sprzeda si´ w ofercie
dla tych, którzy preferujà pla˝owanie w
Êrednim standardzie, ale znudzili si´ ju˝
Egiptem czy Tunezjà. Najwi´ksza i najwczeÊniej skolonizowana z wysp Wenezueli słyn´ła niegdyÊ z pereł, a
mieszkaƒcy ˝yli z ich połowów. DziÊ to
wielka strefa wolnocłowa oraz ciàgnàce
si´ kilometrami pla˝e i luksusowe hotele, a mieszkaƒcy ˝yjà z turystów. Tu ju˝
nie ma złudzenia dziczy, sà za to znako-

mite dyskoteki, restauracje i sklepy, a
wszystko w malowniczej oprawie. Pla˝e
wysłane sà mi´kkim piaskiem: Playa
Manzanillo ocieniona drzewami manzanillo, Playa del Aqua (4 km długoÊci)
obramowana barami i kawiarniami,
szeroka Playa Paraquito czy Playa El
Yaque, raj windsurferów i kitesurferów). Margarita oferuje komfort termiczny i dostatek rozrywek, a tak˝e
niesamowità przyrod´ – wystarczy pojechaç na zachodnià cz´Êç wyspy, nad
Laguna de Restinga i popłynàç płaskodennà łodzià pod baldachimem drzew
mangrowych – namorzynów – podziwiajàc bogato upierzone ptaki.
Dobre hotele, mnogoÊç profesjonalnych agencji dysponujàcych łodziami,
jeepami i oferujàcych turystyk´ typu adventure, komunikacja lotnicza nastawiona na przewo˝enie grup w najciekawsze miejsca oraz przyjaêni ludzie
– dopełniajà atutów Wenezueli. LOK
24 luty-4 marca, wyjazd studyjny, Wenezuela, organizatorzy: miesięcznik All Inclusive,
TAP Portugal, Grupa Maloka

Destynacja | Miliony turystów wybiorà Wielkà Brytani´

Spodziewamy się dodatkowych 2 mld funtów
>> ze strony 1
Jaka jest metodyka survey’u?
Prowadzony jest online, za pomocà
pytaƒ do osób, które miały stycznoÊç z
kampanià. Pytamy, jaki miała ona na
nich wpływ. Sprawdzamy, jak zwi´ksza si´ liczba rezerwacji. Mamy wi´c
podwójny system badania skutecznoÊci kampanii. Po pierwsze, Êledzimy
materiały pojawiajàce si´ w mediach
na temat promowanych wydarzeƒ i
obserwujemy pozytywny odbiór Wielkiej Brytanii. Badamy, czy sposób postrzegania naszego kraju zmienił si´
na lepsze. Po drugie, Êledzimy wzrost
liczby przyje˝d˝ajàcych turystów.
I jakie są efekty, czy znamy już
pierwsze wyniki tych badań?
Jeszcze nie, poniewa˝ kampania ruszyła w styczniu, a ewaluacja jej wyników mo˝e potrwaç nawet rok.
Musimy najpierw przeÊledziç to, jak
zmienił si´ ruch turystyczny i sprawdziç, czy miało to zwiàzek z naszymi

działaniami. Poniewa˝ pytania kierowane sà do osób, które odbyły ju˝ wizyt´, na pierwszà ocen´ efektów
naszych działaƒ trzeba b´dzie jeszcze
poczekaç. Kampania zaplanowana
jest na cztery lata, b´dziemy wi´c rozliczali jà w dłu˝szej perspektywie.
Spodziewamy si´, jako rezultat naszych działaƒ, dodatkowych 2 mld
funtów wydanych przez turystów w
Wielkiej Brytanii, w ciàgu czterech
lat. B´dzie to rezultat wzrostu liczby
turystów o 4 mln w tym okresie.
Gdy rozmawiałyśmy w ubiegłym roku, mówiła Pani o brytyjskim porozumieniu na temat cen usług hotelarskich.
Deklarowaliście, że podczas olimpiady
nie będzie windowania cen. Stało się
jednak inaczej.
Porozumienie z bran˝à na temat
uczciwych cen nadal istnieje, nie odnosi si´ jednak do konkretnego poziomu cen. W zasadzie nie definiuje ono,
jaki jest konkretny, dopuszczalny cen
usług. Wszystko sprowadza si´ do te-

go, jak interpretowaç sformułowanie
„uczciwe ceny”. Była to raczej deklaracja dobrej woli hotelarzy, ale wiadomo, ˝e rynek rzàdzi si´ prawem
poda˝y i popytu. JeÊli chcesz pojechaç
na igrzyska olimpijskie, powinieneÊ
wykupiç pakiet u touroperatora, który sprzedaje zakwaterowanie wraz z
biletem na rozgrywki.
W niektórych miejscach ceny wzrosły jednak nawet trzykrotnie. Kogo będzie stać na to, żeby przyjechać do Was
w te wakacje?
MyÊl´, ˝e to wszystko zale˝y od woli
poszukujàcego. Znajdzie si´ u nas
kwatera na ka˝dy bud˝et. Istnieje
mnóstwo mo˝liwoÊci poszukiwania
online, chocia˝by na portalach takich
jak Travelodge.com. Ceny w Londynie sà raczej przyst´pne i mo˝na znaleêç ofert´ dla siebie. Wi´ksze
podwy˝ki dotyczà bardzo wàskiego
przedziału czasu, czyli tych 2-3 tygodni sierpnia, kiedy odbywajà si´ igrzyska, a Anglia jest przecie˝ całorocznà

destynacjà. Poza tym podwy˝ki dotyczà jedynie stolicy, tam ceny sà zawsze
wy˝sze ni˝ w innych partiach kraju.
Wolne miejsca nadal sà, Londyn ma
ogromnà baz´ noclegowà, np. ponad
25 tys. kwater typu bed&breakfeast.
Czy można się w takim razie spodziewać, że po zakończeniu rozgrywek
ceny wrócą do normy?
Tak, jak najbardziej i to jest naturalne
zjawisko. Te podwy˝ki dotyczà w rzeczywistoÊci krótkiego okresu, tego
kiedy wi´kszoÊç pokoi jest zaj´ta
przez Komitet Olimpijski. Razem zajmà 40 tys. pokoi, dlatego zmniejszyła
si´ poda˝, co spowodowało podwy˝ki.
Sandie Dawe dyrektor zarządzająca Visit
Britain od 2009 r., działa w organizacji od
1991 r. W 1996 r. została dyrektorem ds.
strategii i komunikacji. Jest absolwentką
Uniwersytetu w Edynburgu. Zanim dołączyła do zespołu Visit Britain, pracowała w mediach i branży wydawniczej.
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Workshop | Góry przez cały rok i ciekawe hotele to austriacka propozycja dla Polaków

Potrzebne są biura, nie hotele
Kameralny workshop z udziałem austriackich i szwajcarskich wystawców
nie przyciągnął zbyt wielu polskich biur
podróży. Ci, którzy przybyli, najczęściej
pytali o możliwość wypoczynku w Alpach i turystykę rodzinną.

Z

akoƒczenie sezonu zimowego zbiegło si´ z aktywnoÊcià rynków kojarzà-

cych si´ właÊnie z turystykà zimowà.
Workshop, zorganizowany przez austriackà firm´ Feratel, zagoÊcił w najwi´kszych miastach polski. GoÊcie z
Austrii i Szwajcarii odwiedzili m.in. Poznaƒ, Wrocław, Katowice, Gdaƒsk i
Warszaw´. W ofert´ prezentowało siedmiu sprzedajàcych z Austrii oraz dwóch
ze Szwajcarii. Znaleêli si´ wÊród nich

m.in. mi´dzynarodowy touroperator
Eurotours International, przedstawiciele promujàcy wyjazdy narciaskie w rejon szczytu Grossglockner w Austrii,
Klagenfurtu czy wakacje rodzinne w
Karyntii. Nie zabrakło równie˝ propozycji noclegów w sieci oryginalnych
architektonicznie hoteli Arcotel, wypoczynku, wyposa˝onych w SPA sieci ho-

teli Falkensteiner w Austrii czy w industrialnych wn´trzach hotelu Cube w Savignon w Szwajcarii.
– Rynek polski jest dla nas bardzo
wa˝ny, dlatego przygotowaliÊmy równie˝ naszà ofert´ w rodzimym j´zyku
naszych rozmówców – mówi Heidi
Müller, przedstawicielka GrossGlockner Bergbahnen Toutistik. – Mamy na-

dziej´, ˝e zainteresujemy polskie biura
naszà bogatà ofertà wypoczynku, nie
tylko zimowego. Nasz region warto
równie˝ odwiedziç latem.
Zainteresowanie workshopem ze
strony polskich biur podró˝y było niewielkie. Ci, którzy przybyli, pytali głównie o wyjazdy rodzinne do Savignon w
Szwajcarii, noclegi hotelowe i całorocznà ofert´ dla miłoÊników nart i snowboardu. – Oferta wystawców jest bardzo
ciekawa i bogata, ale myÊlałam, ˝e przyjedzie tu wi´cej biur – mówi Magdalena
Kodalska z biura podró˝y FT Travel z
Rybnika. – JesteÊmy zainteresowani
przede wszystkim ofertà wypoczynku w
Klagenfurcie, Flattach i Grossglockner.
Nie wydaje mi si´, ˝ebyÊmy nawiàzali
współprac´ z którymÊ z wystawiajàcych
si´ tu hoteli. Sà nowoczesne, interesujàce i komfortowe, ale chyba zbyt drogie
na kieszeƒ polskiego turysty. ARR
22 lutego, Workshop Austria i Szwajcaria,
hotel Polonia, Warszawa

Afryka

Seszele nie tylko
dla bogatych
Mówiąc o Seszelach, przed oczami
mamy widok ekskluzywnego hotelu,
niesamowitych krajobrazów i turystów
korzystających z najwyższej klasy
usług. Jak się okazuje, ten kierunek to
nie tylko idealne miejsce do spędzenia
luksusowego urlopu. To także destynacja dla tych, których budżet jest zdecydowanie bardziej ograniczony.

Z

wolennicy egzotycznych kierunków
równie˝ mogà wybraç si´ na Seszele. I wcale nie b´dà zmuszeni zapłaciç
za to majàtku. – Nie jesteÊmy destynacjà wyłàcznie luksusowà – przyznaje Karen Confait, specjalista ds.
promocji z paryskiego Biura Turystyki
Seszeli. – Kilka lat temu prowadziliÊmy na rynku zachodnioeuropejskim kampani´ majàca na celu zmian´ nastawienia klientów do wysp.
ChcieliÊmy zmieniç ich sposób postrzegania destynacji jako kierunku
całkowicie nieosiàgalnego, by tamtejsi klienci zdecydowali si´ nas odwiedziç – dodaje.
Seszele to wi´c nie tylko tropikalny raj dla najbogatszych oferujàcy
wyłàcznie przepi´kne pla˝e. Bogata
kultura, fascynujàca tradycja, malownicza przyroda przyciàgajà tam
równie˝ stosunkowo przeci´tnych turystów. Pobyt normalnej rodziny z
dzieçmi jest mo˝liwy dzi´ki istnieniu
szerokiej oferty małych hoteli, pensjonatów czy domów wczasowych funkcjonujàcych jako Sechelles Secrets. –
To marka, którà stworzyliÊmy, łàczàc
pod jednym szyldem niewielkie obiekty noclegowe oferujàce pobyt w przyst´pnej cenie – wyjaÊnia Karen
Confait. GoÊcie małych hoteli w cenie
majà prywatnà łazienk´ oraz pełne
wy˝ywienie, zaÊ ci decydujàcy si´ na
wynaj´cie domku wypoczynkowego
mogà wybraç indywidualnà opcj´ ˝ywienia. Forma niedrogiego zakwaterowania pozwala wi´c nie tylko na
wypoczynek w atrakcyjnej cenie.
Umo˝liwia równie˝ zetkni´cie si´ z
wyspiarskà codziennoÊcià oraz goÊcinnoÊcià lokalnej ludnoÊci. MC
15.03.2012 – Spotlight on Africa & Indian
Ocean Islands, Hotel Marriott, Warszawa
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Konkurs | Katalogi, tak jak turystyka, stajà si´ specjalistyczne i dopasowane do odbiorcy

Widać kreatywność, rośnie
jakość komunikacji
atalog turystyczny już od dawna przestał być tylko folderem reklamowym.
Teraz, gdy konkuruje z Internetem, musi
zyskać nowe cechy – nie wystarczy już
jakość informacyjna i kolorowe zdjęcia.
Potrzeba pomysłu, inwencji i nowej formy. Niektóre z tegorocznych publikacji
spełniają te kryteria.

NA OCENĘ ZŁOŻYŁY SIĘ: PIERWSZE WRAŻENIE, UKŁAD GRAFICZNY I TREŚĆ

Monika Chojnacka

fot. Monika Chojnacka

K

apituła tegorocznej edycji „Ró˝y
Kolumba” zauwa˝yła, ˝e katalogi
turystyczne stajà si´ publikacjà coraz bardziej zró˝nicowanà. Niektóre z
biur znalazły pomysł na przełamanie
sztampy. Publikacje, takie jak „Katalog
Dalekich Wypraw” Biura Podró˝y Flugo czy „Easy Times 2011/2012” nawiàzujà do form i układu niekojarzonego
standardowo z katalogiem firmy turystycznej. JeÊli za pomysłem pójdzie
treÊç i poprawi si´ zawartoÊç katalogu,
z pewnoÊcià w przyszłych edycjach tego
typu publikacje znajdà si´ w Êcisłej czołówce. Poniewa˝ jednak oprócz okładki i układu graficznego oceniamy tak˝e
zawartoÊç, w tym roku wygrały publikacje mo˝e nie tak inspirujàce, ale te, u
których wszystkie elementy stojà na
przyzwoitym poziomie i składajà si´ na
dobrej jakoÊci całoÊç. – Choç niektóre
foldery majà niezbyt interesujàce
okładki, ich treÊç jest merytorycznie
dobra, a forma ciekawa – przyznaje Ja-

Członkowie Kapituły konkursowej weryfikowali jakość graficzną, układ, poziom językowy, treść i zgodność z prawem katalogów
cek Stasiƒski, pilot. – PodejÊcie touroperatorów si´ zmienia. Podpatrujà dobre rozwiàzania, szukajà inspiracji.
Wielu stara si´ zapewniç przejrzysty
układ treÊci, publikowaç zdj´cia dobrej
jakoÊci i podpisywaç je – zauwa˝a Konrad Siuda, grafik oraz dyrektor artystyczny „Przeglàdu Sportowego”.

Specjalizacja to krok w dobrą stronę
Docenione zostało jednak pojawienie si´ publikacji specjalistycznych,
które pozwalajà dotrzeç z odpowiednim produktem do konkretnej grupy
targetowej. – Taki zabieg po pierwsze
daje klientom mo˝liwoÊç zapoznania

si´ wyłàcznie z tà cz´Êcià oferty biura,
która nas interesuje, a ponadto kreuje
produkty turystyczne i destynacje – tłumaczy Jacek Stasiƒski. Post´p zauwa˝ono równie˝ w prezentowaniu oferty.
Opisy stajà si´ dokładniejsze i rzetelniejsze. Pod wzgl´dem treÊci punkty
zdobywali ci, którzy starali si´ dodaç
coÊ od siebie. – Wi´kszoÊç opisów była
sztampowa. Jednak np. 7islands zaproponowało „Opini´ 7islands”, czyli autorskà rekomendacj´ m.in. tego, co
warto zobaczyç w okolicy, dokàd si´
udaç – mówi Alicja Dàbrowska, dziennikarka „Gazety Wyborczej”.
Jednak pewne uchybienia pojawiajà

si´ co roku. Tak jest z bł´dami j´zykowymi, na które szczególnà uwag´ zwracała
Alicja Dàbrowska. – J´zyk cały czas jest
słabym elementem naszych katalogów.
Bł´dy, jakie si´ w nich pojawiajà, sprawiajà, ˝e klient nie b´dzie chciał zapoznaç si´ z treÊcià oferty – tłumaczy. Jej
zdaniem, pod tym wzgl´dem touroperatorzy niczego nie robià.

Nieprofesjonalne zdjęcia rażą
W opinii Kapituły równie˝ wieloÊç
małych zdj´ç wprowadza chaos. – Niekiedy publikacja kilku małych zdj´ç jest
podyktowana tym, ˝e odbiorca tego
oczekuje. Chce zobaczyç, jak b´dzie wy-

Laureaci Róży Kolumba 2012

glàdał hotel, widok z tarasu czy plac zabaw dla dzieci – mówi Konrad Siuda –
Cały czas, choç na szcz´Êcie coraz rzadziej, mamy do czynienia z wykorzystywaniem fotografii jakoÊciowo słabych,
całkowicie rozmytych, niedoÊwietlonych,
a przy tym nierzeczywiÊcie zmienionych
pod wzgl´dem kolorystycznym – wyjaÊnia Konrad Siuda. Zaznacza, ˝e niestety wi´kszoÊç katalogowych zdj´ç jest
sztampowa, pochodzi z Internetu i pojawia si´ w kilku ró˝nych publikacjach. –
To samo zdj´cie jest na dwóch czy trzech
okładkach, inne powtarzajà si´ wewnàtrz folderów – dodaje.

Katalog zmieni swą funkcję
Mimo i˝ lista uchybieƒ nie jest minimalna, cz´Êç bł´dów miała charakter
jednostkowy. Bardzo wiele folderów
opatrzonych jest fantastycznymi okładkami, które sà coraz bardziej ró˝norodne. Nale˝y popracowaç nad jeszcze
wy˝szym poziomem j´zykowym i merytorycznym, spójnà nawigacjà, fotografiami oraz składem tekstu.
Niektóre formy tegorocznych katalogów zwiastujà, w jakim kierunku mo˝e
si´ rozwinàç ten rodzaj publikacji. Katalogi wzorowane na eleganckich, artystycznych folderach, b´dàce raczej
formà impresji ni˝ êródłem informacji,
mogà staç si´ nie tyle konkurencjà, ile
uzupełnieniem bogatego êródła, jakim
jest Internet.

WYRÓŻNIENIE
ECCO HOLIDAY
Lato 2012
Katarzyna Janowska,
Marketing Specialist Ecco
Holiday
Do katalogu z ofertą na lato
2012 wdrożyliśmy wiele istotnych zmian ułatwiających intuicyjną nawigację.
Postawiliśmy na nowy, czytelniejszy layout stron, nowe
propozycje w postaci linii produktowej – Ecco Discovery,
czy kierunków, takich jak Turcja Egejska – Bodrum, Bułgaria – Sinemoretz czy Egipt – Marsa Alam. Powyższe zmiany podyktowane były sygnałami docierającymi do nas z
ankiet przeprowadzanych wśród klientów oraz rozmów z
agentami. Jest to jeden ze stałych elementów przygotowania każdego z naszych katalogów i jak widać – sprawdza się.

WYRÓŻNIENIE W KATEGORII PREMIUM
BEST REISEN GROUP
I MIEJSCE

WYRÓŻNIENIE W KATEGORII
MAŁY ORGANIZATOR

WYRÓŻNIENIE

NECKERMANN POLSKA
Katalog Lotniczy Rodzinne Wakacje
Lato 2012

REGO BIS
Lato 2012

WEZYR HOLIDAYS
Lato 2012 - Kochaj i podróżuj

Choć organizacja rodzinnych wakacji od zawsze była naszą domeną, po raz pierwszy wyselekcjonowaliśmy najlepsze propozycje w odrębnym
katalogu. Naszym priorytetem była merytoryczna i
przejrzysta prezentacja oferty uwzględniająca potrzeby i preferencje rodzin. Znalazło to swoje odzwierciedlenie zarówno w opisie kierunków i hoteli,
odpowiednim doborze zdjęć, jak również przedstawieniu form rodzinnego wypoczynku. Zależało nam
także, aby katalog był atrakcyjny dla najmłodszych.
Wyróżnia go niespotykana wcześniej forma graficzna bogata m.in. w rebusy i zagadki.
Marek Węgierek, prezes Neckermann Polska

Przy tworzeniu katalogu na sezon Lato 2012
naszym głównym celem było to, by był on
funkcjonalny i przejrzysty. Szczególny nacisk
kładliśmy na wysoką jakość zdjęć, rzetelność
opisów hoteli oraz przyciągającą uwagę,
nowoczesna szatę graficzną. Chcieliśmy, aby
katalog ułatwiał pracę agentom, dlatego m.in.
zamieściliśmy symbole graficzne – ikony
określające do jakich grup klientów jest kierowana
oferta. Zdecydowaliśmy również, że ze względu na
niestabilna sytuację na rynku walutowym w
katalogu nie zostanie zamieszczony cennik.
Gabriela Mańka-Sokullu, prezes Rego Bis

Wyróżnienie naszego katalogu upewnia nas, że kierunek strategii i jej stylizacja ,,Kochaj i podróżuj'”
jest właściwy. Ważne jest dla nas pokazanie klientom, jak wiele mamy do zaoferowania. Dlatego w
tym roku zdecydowaliśmy wprowadzić jeden katalog, eksponując tym samym wszystkie wakacyjne
kierunki w jednym miejscu. Istotne jest również zainspirowanie do podróży, podpowiedzi gdzie i co
ciekawego można zobaczyć. Tego często klienci
szukają – pomysłów na wakacje i takie w naszym
katalogu znaleźli. A to wszystko okrasiliśmy mnóstwem pozytywnych emocji.
Kaan Ergun, dyrektor generalny Wezyr Holidays

Lato 2012

Leila Ben Arfi, prezes zarządu
Best Reisen
Nasz tegoroczny katalog jest
obszerniejszy od poprzednich.
Stworzyliśmy go my, a nie
agencja reklamowa, dlatego
tym bardziej cieszy nas wyróżnienie „Wiadomości Turystycznych”! W folderze jest bogata
oferta hotelowa oraz objazdowa np. oryginalne wycieczki do Aleksandrii, podróż luksusowymi pociągami w Indiach, wyprawa jeepami po Tunezji
czy śluby na Sri Lance. Treść i układ graficzny podporządkowaliśmy hasłu: „Powierz nam swoje marzenia”. Do niego
nawiązuje okładka, przemyślany layout, dobre zdjęcia i ciekawe teksty. Jest miejsce na krótką, ale nie encyklopedyczną historię, na opisanie ciekawostek, zabytków i
spraw praktycznych – oraz podanie tego poprawną polszczyzną w eleganckiej oprawie. W sam raz do relaksującego
przygotowania się do wakacji.

wt 09 056:Layout 1

4/25/12

11:44 AM

Page 13

WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE • Nr 9 • 1-15 maja 2012

RÓŻA KOLUMBA 2012

13

Kapituła | Na ocen´ katalogu składało si´ nie tylko wra˝enie, lecz równie˝ analiza treÊci

fot. Monika Chojnacka

Konrad Siuda, grafik,
dyrektor artystyczny
„Przeglądu Sportowego”
Pod wieloma względami
zrobiono krok do przodu.
Przede wszystkim położono
nacisk na dbałość o pierwszy
kontakt z folderem. Zwiększyła
się jakość zdjęć oraz edycji,
która jest staranniejsza.

Jakub Spalik, prawnik,
www.e-prawnik.pl
Często występującym
niedociągnięciem był brak
podania wymaganych
prawem, wyczerpujących
informacji o przedsiębiorcy.
Na wyróżnienie za zgodność z
prawem zasługuje z
pewnością katalog Viva Club.

REDAKTOR

fot. Archiwum prywatne

Józef Ratajski, wiceprezes
Polskiej Izby Turystyki
W porównaniu do lat poprzednich na plus zmieniła się
przede wszystkich jakość zamieszczanych zdjęć. Niestety
część touroperatorów przesadza z objętością folderów.
Wiele z nich jest zdecydowanie za gruba.

PILOT

fot. Monika Chojnacka

Marek Kamieński, właściciel
BP Mag-Mar, biegły sądowy
w zakresie turystyki
Plusem jest fakt, że katalogi
zawierają ceny z
uwzględnieniem wszystkich
opłat. Niestety, niektóre biura
wciąż nie publikują warunków
uczestnictwa w imprezach
turystycznych.

PRAWNIK

fot. Archiwum prywatne

Alicja Dąbrowska,
dziennikarka „Gazety
Wyborczej”
Niestety i w tym roku pojawiają się monotonne okładki.
Gdyby ktoś zainwestował w
dobre zdjęcie, na pewno katalog wyróżniałby się na tle
innych. Cały czas słabą stroną katalogów jest język.

GRAFIK

fot. Archiwum prywatne

PRZEDSTAWICIEL IZBY

fot. Archiwum prywatne

AGENT

fot. Monika Chojnacka

REDAKTOR

Jacek Stasiński, pilot
Dobrą tendencją jest
wprowadzenie selekcji w
tworzeniu katalogów.
Oddzielenie wypoczynku od
zwiedzania, podział na
specjalistyczne wyjazdy tj.
narty, egzotyka, trekkingi
powoduje, że każdy od razu
może znaleźć coś dla siebie.

Marzena Zarzycka,
redaktor „Wiadomości
Turystycznych”
Każdy z organizatorów
projektuje katalog
dostosowany do swojego
klienta, ciężko porównywać je
ze sobą. Staram się więc
oceniać staranność
wykonania oraz kreatywność.

fot. Materiały prasowe

KATALOGI ZGŁOSZONE DO KONKURSU RÓŻA KOLUMBA 2012

7ISLANDS
Lato 2012

ALPE!
Zima 2012 Dojazd własny

ALPE! Zima 2012
Wyjazdy autokarowe

AQUAMARIS
Lato 2012

ATJ LINGWISTA Kursy językowe na całym świecie

ATLAS TOURS
Grecja 2012

ATLAS TOURS Rejsy Wycieczkowe z pl pilotem

BIURO PODRÓŻY „TĘCZA”
Podróże 2012

B.PODRÓŻNIKÓW FLUGO
Katalog dalekich wypraw

CT POLAND
Niezwykły Świat Orientu

DELTA TRAVEL
Lato 2012

EASY TIMES
Easy Times 2011/2012

EASY TIMES
Easy Times Europa 2012

ECCO HOLIDAY
Edycja Ósma 2011/2012

FRATER
Pielgrzymki

FRATER
Wycieczki, Wypoczynek

FUNCLUB
Lato 2012

GLOBTRANS
Alpy 2012

GRECOS HOLIDAY
Katalog 2012

GROMADA
Europa i Świat

GROMADA
Wakacje po Polsku

GTI TRAVEL POLAND
Lato 2012 Turcja

HERKULES EXPRESS
Węgry 2012

LEKIER Paryż tak. Indywidualnie lub w grupach do Paryża.

LOGOSTOUR
Lato 2012

LOGOSTOUR
Wyjazdy Egzotyczne

LOGOS TRAVEL
Podróże z pasją

„ŁACHMAŃSKI TRAVEL” Podr.
od wsch. do zach. słońca

MATIMPEX TRAVEL
Weekendy lotnicze

MK TRAMPING Podróże
na 7 kontynentów

NECKERMANN Bliskie
Podróże Lato 2012

NECKERMANN Dojazd Wł.
Morze, Jeziora, Góry Lato

NECKERMANN Katalog
Lotniczy Dalekie Podróże

OASIS TOURS
Egipt, Tunezja. Grecja

OK. SERVICES TRAVEL
Lato 2012

OK. TOURS
Obozy Kolonie Lato 2012

ORIENT TRAVE
Tajemnice Orientu

ORLANDO TRAVEL Lato wczasy, pielgrzymki, obozy młodz.

POLSKIE BP OLSZTYN
Autokarem przez Europę

RAINBOW TOURS Lato
2012-Wypoczynek Europa

RAINBOW TOURS Lato
2012-Wypoczynek Świat

RAINBOW TOURS -Zwiedz. i
Wyp. Samolotem i Autokarem

SKY CLUB Najlepsze
wakacje All Inclusive

SKY CLUB Zima pod
palmami 2011/12

SPORT EVENTS BIURO TURYSTYKI I SPORTU Trekkingi

STEJA TRAVEL Kolonie
obozy młodzieżowe 2012

SUMMERELSE
Lato 2012

SUN&FUN HOLIDAYS
Turystyka Wyjazdowa

TRADE&TRAVEL
COMPANY Karaiby

TRADE&TRAVEL COMPANY
USA, Kanada, Alaska, Hawaje

TRIADA
Egzotyka 2011/2012

TRIADA
Zwiedzanie Lato 2012

TUI POLAND Poznaj magiczne miejsca

TUI POLAND Sezon
beztroskiego relaksu

TUI POLAND Urlop na
czterech kółkach

TUI POLAND Wakacje
pod znakiem uśmiechu

VACANSOLEIL
Holidays 2012

VERVINCI TRAVEL
Wycieczki autokarowe

VIVA CLUB POLSKA
Sezon 2012

WIELKA UCIECZKA
Wycieczki dla grup zorg.
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REGIONY

krótko
Lubuskie laureatem „Turystycznych Odkryć 2012”, zorganizowanych przez TargiTursytyczneOnline.pl.
Pałac Mierzęcin, zgłoszony przez Lubuską
Regionalną Organizację Turystyczną, dostał wyróżnienie w kategorii „Zamki i pałace”. Lubuski Szlak Wina i Miodu,
zgłoszony przez Urząd Marszałkowski, został wyróżniony w kategorii „Miejsce na
weekend”. Z kolei Jarmark Joannitów w
Łagowie, zgłoszony przez Gminę Łagów,
dostał nagrodę w dziedzinie „Ciekawe
imprezy i wydarzenia”. SYS

Nowi członkowie na urodziny LOT
Trzech Rzek. Pięć lat działalności
organizacji minęło 30 marca br. Zbiegło
się to w czasie z Walnym Zebraniem
Członków, które odbyło się 27 marca. Na
początku zebrania przyjęto czterech nowych członków – jest ich już 46: siedem
samorządów, sześciu przedsiębiorców,
pięć organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i 28 osób fizycznych.
Prezes Sebastian Sosiński przedstawił
sprawozdanie z działalności za 2011 rok,
które LOT jednogłośnie zatwierdził. Następnie uchwalone zostały kierunki programowe na 2012 rok. Kolejne walne
zebranie odbędzie się 5 czerwca. SYS

W Muszynie (pow. nowosądecki)
powstanie ogród biblijny. W sumie
zajmie on hektar powierzchni w pobliżu
kościoła św. Józefa. W ogrodzie będzie
można zobaczyć kopie miejsc znanych z
Biblii, m.in. sadzawka Siloe, gorejący
krzew czy miniatura świątyni Salomona.
Fundusze na budowę ogrodu mają pochodzić ze środków unijnych. Wokół
ogrodu ma powstać cała baza turystyczna, m.in. pensjonaty i restauracje. Nowy obiekt turystyczny ma powstać w
2013 roku. MGO

Spływ tratwami w Bałtowie. Od
kwietnia do października turyści
odwiedzający Bałtowski Park Jurajski
(Świętokrzyskie), mogą skorzystać z dodatkowej atrakcji. JuraPark umożliwia
bowiem nie tylko zwiedzanie muzeum
czy udział w warsztatach geologiczno-plastycznych, lecz również spływ tratwami i kajakami. Trasa godzinnego
spływu, na który może udać się 12
osób, rozpoczyna się na wzgórzu pałacu
książąt Druckich-Lubeckich, a kończy w
pobliżu bramy wejściowej do Parku. Cena biletu normalnego to 18 zł, ulgowego
14 zł, a grupowego 12 zł. Biura podróży
oraz agencje turystyczne zainteresowane zorganizowaniem wycieczek czy kilkudniowych pobytów w tej okolicy
mogą nawiązać współpracę z kompleksem Bałtów. MC
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Glob | 18. edycja targów pokazała, ˝e impreza o tak długiej tradycji cieszy si´ uznaniem i zaufaniem nie tylko w regionie

Âlàskie ciàgle wa˝nym rynkiem
Mimo spadku rentowności promocji targowej, wystawcy ciągle wierzą w potencjał śląskich targów. Wśród polskich
wydarzeń wystawienniczych katowicki
Glob wyrasta na jedno z najważniejszych.

nie była masowa akcja. Chodziło o to,
by hala była w 100 proc. pełna i to si´
udało. Nie było to działanie, by ratowaç imprez´. To była promocja ostatnich wolnych miejsc w pawilonie
wystawienniczym – tłumaczy prezes.

Co dalej z Globem?

Jaga Kolawa

M

i´dzynarodowe Targi Turystyczne Glob 2012 potwierdziły
potrzeb´ bezpoÊredniej komunikacji bran˝y turystycznej, co jest szczególnie trudne w czasach, gdy rynek
sprzeda˝y jest bardziej wymagajàcy. Touroperatorzy przeliczajà ka˝dà złotówk´, zastanawiajàc si´ nad sensem
uczestnictwa w imprezach wystawienniczych. Wielu z nich jest jednak wiernymi klientami katowickich targów i
przyje˝d˝a tutaj od wielu lat. Robert
Mazur, prezes BP Watra Travel z Lublina dobrze ocenia imprez´. – W porównaniu z innymi targami, Katowice sà
bezsprzecznie na wiodàcej pozycji pod
wzgl´dem efektywnoÊci. Mierzymy jà
liczbà agentów, którzy przychodzà po
umowy, katalogi, a tak˝e liczbà klientów
pytajàcych o ofert´.

Śląski rynek magnesem
Podczas trzydniowego maratonu
pod hasłem „Turystyka GLOBalnie”,
wÊród niespełna 300 wystawców mo˝na było zauwa˝yç dominacj´ stoisk regionów, gmin, uzdrowisk i atrakcji
turystycznych. Jan Sołek, wiceprezes
Podkarpackiego ROT-u (regionu partnerskiego tegorocznego Globu), uwa˝a, ˝e regiony i mniejsze oÊrodki nie
powinny rezygnowaç z targów i powinny pami´taç o promocji wizerunkowej,
zwłaszcza w województwie o tak du˝ym
rynku. – Ka˝da forma reklamy jest dobra. Od wielu lat mówi si´, ˝e w zwiàzku z wkroczeniem Internetu coraz
mniej ludzi czyta gazety, oglàda TV
itd., a jednak gazety si´ ukazujà. Targi
te˝ majà swoje atuty i walory, sà to:
mo˝liwoÊç bezpoÊredniego kontaktu z
partnerem, zobaczenia, dopytania si´ o
szczegóły – wylicza Jan Sołek. Organizatorom targów udało si´ pozyskaç
sporà grup´ wystawców zagranicznych.
WÊród stoisk 15 ró˝nych krajów wyró˝niała si´ prezentacja Indonezji, po raz
drugi obecna na Globie. Ambasador
Republiki Indonezji w Polsce, Darmansjah Djumala, zalicza Glob do jednej z
najwa˝niejszych imprez turystycznych

fot. Jaga Kolawa (4)
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Branżowi wystawcy doceniają znaczenie katowickich targów
w Polsce. –Âlàskie to rozwijajàcy si´,
perspektywiczny region, mieszka tu
wiele zamo˝nych osób, które mogà wybraç Indonezj´ za cel turystycznej wyprawy. Na razie przyje˝d˝a kilka tysi´cy
Polaków rocznie. Wybierajà głównie
Bali, a to nie jedyna wyspa Indonezji,
którà warto odwiedziç – mówi Darmansjah Djumala.
Rynek Êlàski jest równie˝ wa˝ny dla
Tunezji. Narodowe stoisko tego kraju
było cz´sto odwiedzane. – Biura przychodzà po materiały informacyjne, widaç zainteresowanie, co znaczy, ˝e
klienci w biurach pytajà o Tunezj´. W
tym lub przyszłym roku na pewno powrócimy do lat sprzed rewolucji, jeÊli
idzie o liczb´ turystów z Polski. Czartery z Katowic i Krakowa z powodzeniem
latajà do Tunezji w okresie letnim, wi´c
południowa Polska interesuje nas –
podkreÊla Paweł Kulesza z Tunezyjskiego Urz´du ds. Turystyki.
Wi´ksi touroperatorzy rezygnujà
Chocia˝ pawilon targowy był zapełniony, mo˝na było dostrzec nieobecnoÊç bran˝owych „potentatów”. Czy
najwi´ksi touroperatorzy zacz´li oszcz´dzaç, czy uznali za nikłà ekonomicznie
sensownoÊç prezentowania si´ na Globie? Grzegorz Chmielewski, prezes Âlàskiego PIT-u jest ostro˝ny w ocenie
sytuacji: – MyÊl´, ˝e to wià˝e si´ z jakàÊ
politykà bran˝y. Taka tendencja mo˝e
byç coraz silniejsza i ta cz´Êç targowej
prezentacji mo˝e powoli zanikaç. Zobaczymy jak to b´dzie wyglàdało na imprezach w Warszawie i Poznaniu.
Generalnie wszystkie imprezy tego typu w tym roku sà troszeczk´ słabsze –

podsumowuje prezes. Do targowych
entuzjastów nie nale˝y Joanna Braham,
dyrektor ds. sprzeda˝y Citron Travel,
która spodziewała si´ wi´kszego zainteresowania swojà ofertà na Globie. – Pojawiło si´ mało konkretnych klientów, a
wi´cej zbieraczy, brakowało zapytaƒ o
ofert´ typu incentive, grupowà. Targi
zamierajà, a z punktu widzenia małego,
nowego touroperatora jest to tylko wizerunkowa obecnoÊç. B´dziemy pomału zamykaç działalnoÊç targowà, a
stawiaç na kampani´ online – mówi Joanna Braham.

Targi last minute na trudne czasy
Organizatorzy targów do ostatniej
chwili zabiegali o jak najwi´kszà reprezentacj´ wystawców. W ostatnim
tygodniu sprzeda˝y powierzchni wystawienniczej decydowali si´ na ofert´ o obni˝onej cenie. – Touroperatorzy
liczà teraz pieniàdze… To był bardzo
màdry ruch organizatora – ocenia Marek Wolak z BT Hut Plus z Krakowa.
– Po prostu jest kryzys. Mo˝e nie odczuwamy zmniejszonego zainteresowania ofertà, ale klient jest coraz
bardziej wymagajàcy, ka˝dà propozycj´ wyjazdu rozpatruje bardzo dokładnie i szuka okazji. My równie˝
szukamy okazji. Mimo ˝e jesteÊmy
biurem z Krakowa, wybieramy Glob,
a nie odbywajàcà si´ w tym samym terminie imprez´ w stolicy Małopolski –
konkluduje. Piotr Kubica, prezes Centrum Targowego FairExpo, zauwa˝a,
˝e rynek bran˝owy jest niewàtpliwie
trudny, ale nie przecenia wpływu targowych cen na poziom imprezy. – To

Pod koniec ubiegłego roku spółka
Mi´dzynarodowe Targi Katowickie
ogłosiła upadłoÊç i na wiosn´ Skarb
Paƒstwa reprezentowany przez miasto
Chorzów stał si´ ponownie posiadaczem terenów targowych przy ul. Bytkowskiej, znajdujàcych si´ w granicach
administracyjnych miasta. Włodarze
miasta zamierzajà aktywnie zabiegaç o
rozwój inwestycyjny tego terenu. Prezes
Kubica uspokaja, ˝e o przyszłoÊç targów
nie nale˝y si´ martwiç. – Centrum Targowe FairExpo ma podpisanà umow´
na wynajem tych hal na okres kilku lat,
mamy zabezpieczonà mo˝liwoÊç organizacji, wi´c wystawcy nie muszà obawiaç si´ zmian. Miasto Chorzów
deklaruje, ˝e chce utrzymaç działalnoÊç
wystawienniczà na tym terenie, bo tradycja i dobre miejsce do tego zobowiàzujà. Na pewno spotkamy si´ na Globie
za rok – deklaruje prezes targów. Or´downik targów Jan Korsak, prezes Polskiej Izby Turystyki, uwa˝a, ˝e data
targów katowickich powinna byç wpisywana niezmiennie do kalendarza biznesowego wystawców krajowych i
zagranicznych. – Uwa˝am, ˝e Glob dzisiaj mo˝e odnotowaç sukces. Po ró˝nych zawirowaniach, powrót w takim
stylu na pozycj´ lidera w regionie na
pewno mówi sam za siebie – komentuje. Prezes PIT-u nie zgadza si´ z opinià,
˝e formuła targów to obecnie prze˝ytek.
– Nie widz´ powodów, dla których mo˝na by wieszczyç schyłek targów turystycznych. Jest to raczej poczàtek ich
ewolucji – podsumowuje.
Byç mo˝e za kilka lat w orbicie zainteresowaƒ wystawców pozostanà jedynie najwa˝niejsze wydarzenia targowe o
utrwalonej renomie, ale czy b´dzie do
nich nale˝ał Glob? Przed wchodzàcà w
dorosłoÊç, przy okazji osiemnastej edycji, imprezà wystawienniczà staje sporo
wyzwaƒ wymagajàcych konsekwencji w
realizacji kolejnych edycji targów.
30 marca-1 kwietnia, XVIII Międzynarodowe
Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego GLOB 2012

Produkt | Regionalne organizacje przygotowujà wreszcie ofert´, nie ulotki

Lubelskie proponuje konkretne produkty turystyczne
Podczas targów ITB w Berlinie LROT
zaprezentował nową formę promocji
swojego regionu. Zamiast ogólnych

folderów – konkretne produkty turystyczne, zebrane w jeden skoroszyt sygnowany logo LROT-u.

L

ubelska Regionalna Organizacja
Turystyczna wydała nowy informator turystyczny. Wydawnictwo, którego przygotowaniem LROT zajmował
si´ ju˝ od poczàtku tego roku, zdecydowanie ró˝ni si´ od materiałów promujàcych pozostałe regiony. Przede
wszystkim dlatego, ˝e jest to oferta
produktowa. Informacje przygotowane sà w formie przypominajàcych
pocztówki ulotek. Jednak w przeciwieƒstwie do pocztówki przygotowana przez LROT informacja zawiera
same konkretne informacje, powstałe
dzi´ki współpracy z przedsi´biorcami
turystycznymi. – PrzygotowaliÊmy jednolity formularz, który rozesłaliÊmy

do biur turystycznych – opowiada Monika Kozłowska, pracownik biura zarzàdu LROT. Ka˝da z broszur została
przetłumaczona na cztery j´zyki: angielski, niemiecki, litewski i ukraiƒski.
– DokonywaliÊmy tłumaczeƒ pod kàtem wybranych targów. Nakład ofert
to 1000 szt. – wersja polska, 200 szt. –
wersja niemiecka, 200 szt. – wersja angielska, 100 szt. – wersja ukraiƒska,
100 szt. – wersja litewska. Razem 1600
szt. kompletów ofert – doprecyzowuje. Podczas targów ITB wersji niemieckiej starczyło na styk, co oznacza,
˝e to właÊnie takiej oferty oczekiwali
odwiedzajàcy targi.
Na ka˝dej z ulotek, które mo˝na
wpiàç w specjalnie przygotowane
okładki, znajduje si´ informacja o
konkretnej atrakcji, np. o ZamoÊciu.
Podczas gdy awers zajmuje fotografia

informacje o programie przygotowanym na poszczególne dni wyjazdu oraz
dane biura podró˝y, które oferuje ten
produkt (tu jedyny minus – powtarzajà si´ one na obu stronach, co przy tak
małej powierzchni całoÊci mo˝na traktowaç jako uchybienie), rewers
poÊwi´cony jest informacjom praktycznym.
WÊród nich znajdujà si´ dane o poszczególnych punktach programu,
o cenach i miejscach noclegowych.
Nie zabrakło równie˝ wiadomoÊci
o mo˝liwych wycieczkach fakultatywnych. Niektóre z projektów dublujà
si´, gdy˝ oferowane sà przez wi´cej
ni˝ jedno biuro. Daje to jednak poczucie ró˝norodnoÊci, gdy˝ poszczególne
oferty ró˝nià si´ na poziomie realizacji, oferujà te˝ inne rozwiàzania
szczegółowe. KP
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Turystyka
morska i rzeczna

RAPORT
Promy nabrały rozpędu

Bez regulacji nie ma turystyki
Polska chciałaby dorównać krajom Europy
Zachodniej, także pod względem turystyki rzecznej, ta
jednak jest u nas martwa. Nawet rozbudowa
infrastruktury nabrzeżnej niewiele tu pomoże bez
uregulowania nurtów głównych rzek.
strona 19

fot. Archwium prywatne

fot. sxc.hu

Rok 2011 był dla polskiej branży promowej
przełomowy. Po raz pierwszy od 10 lat operatorzy obsługujący ten segment odnotowali znaczące wzrosty. Mimo to, rynek promowy w
Polsce to ciężki kawałek chleba.
strona 17

Rynek| Âwiatowy rynek wycieczkowców roÊnie ka˝dego roku o kilka procent

Rynek cruise’ów się specjalizuje

Marzena German

C

ruise Market Watch szacuje, ˝e
Êwiatowy rynek wycieczkowców
wart jest 33,5 mld dolarów, które
na wakacje na morzu wydaje rocznie
20,3 mln pasa˝erów. Na przestrzeni
lat 1990-2015 liczba osób sp´dzajàcych urlop na gigantycznych statkach
ma rosnàç Êrednio o ponad 7 proc.
(7,38 proc.) rocznie. Armatorzy próbujà pozyskaç klientów, poszerzajàc
swojà ofert´ o krótsze rejsy, dodajàc
nowe destynacje obejmujàce postój w
lokalnych portach oraz proponujàc
jeszcze wi´kszy wybór rozrywek, zarówno w trakcie rejsu, jak i na làdzie.

Szanse na rozwój
Przedstawiciele bran˝y mówià, ˝e
za urlopem na pokładzie pływajàcego
kurortu wakacyjnego przemawiajà takie fakty jak: mo˝liwoÊç wygodnego
dotarcia do oddalonych od siebie
miejsc, bogata oferta rozrywkowa i
mnogoÊç usług, z których wi´kszoÊç
wliczona jest w cen´ imprezy. – Statki
Êwiadczà usługi na bardzo wysokim
poziomie, dostarczajà o wiele wi´cej
mo˝liwoÊci sp´dzenia czasu ni˝ jaka-

kolwiek destynacja – mówi Dominic
Paul, wiceprezes i dyrektor zarzàdzajàcy w Royal Caribbean Cruises i podkreÊla, ˝e w przypadku tych ofert
stosunek jakoÊci do ceny jest wyjàtkowo korzystny. Paul twierdzi, ˝e potencjał rynku jest ogromny, a jego słowa
potwierdzajà statystyki. Przykładowo
liczba Niemców, którzy rezerwujà rejs
statkiem, przekracza rocznie milion
osób. Ale nie tylko nasi zachodni sàsiedzi kochajà otwarte morze. –
Udział klientów spoza USA równy jest
dziÊ jednej trzeciej wszystkich naszych
pasa˝erów. Krzywa wzrostów w Chinach przebiega raczej pionowo ni˝ poziomo. Rynki rozwijajà si´ z szokujàcà
dynamikà – twierdzi Larry Pimentel,
prezes i CEO Azamara Club Cruises i
dodaje, ˝e jedna piàta pasa˝erów płynie w rejs po raz pierwszy. – Obecnie
obsługujemy rocznie 1,3 mln goÊci, nasze analizy pokazujà jednak, ˝e w
przeciàgu najbli˝szych pi´ciu lat podró˝ wycieczkowcem rozwa˝a 30 mln
Niemców – podsumowuje Richard
Vogel, CEO w TUI Cruises. Z kolei
Michael Thamm, prezes AIDA Germany, uwa˝a, ˝e do koƒca dekady z
usług statków korzystaç b´dzie rocznie
10 mln Europejczyków. Cruise Market Watch podaje, ˝e obecnie tylko
52,9 proc. mieszkaƒców USA znajdujàcych si´ w grupie docelowej (23,1
proc. całej populacji Amerykanów)
wzi´ło chocia˝ raz udział w rejsie. Armatorzy majà wi´c o kogo walczyç.

Bez specjalizacji ani rusz
Raz pozyskany klient, który zostanie dobrze obsłu˝ony, pozostanie fir-

dzieçmi i singli. Coraz wa˝niejszym
segmentem rynku sà osoby podró˝ujàce samotnie. Co prawda w wi´kszoÊci przypadków muszà one jeszcze
dopłacaç do jedynki, zauwa˝yç ju˝
mo˝na, ˝e armatorzy ju˝ dostrzegajà
t´ grup´ klientów. Statek Norwegian
Epic wyposa˝ony został przykładowo
w 128 jednoosobowych kabin.

ILE ZARABIA ARMATOR?

1663

suma
przychodów
Bilet
1286
Wydatki na pokładzie
w tym:
378
kasyno i bar
208
wycieczki na lądzie
76
spa
38
inne
57

fot. sxc.hu

Jeszcze kilka miesięcy temu o statkach pasażerskich było głośno w kontekście wypadku wycieczkowca Costa
Concordia. Dziś szefowie największych armatorów wydają się już nie
pamiętać tych tragicznych wydarzeń.
Na przyszłość patrzą optymistycznie i
twierdzą, że perspektywy dla tego
segmentu turystyki są lepsze niż kiedykolwiek wcześniej.

1485

suma
wydatków
Inne koszty operacyjne
prowizja agencyjna
koszty paliwa
koszty operacyjne armatora
pensje
deprecjacja i amortyzacja
wyżywienie
koszty zakwaterowania i inne
transport i inne
odsetki

241
217
213
193
183
160
100
73
54
51

Symulacja to średnie rozliczenie dla typowego rejsu stakiem (wszyscy armatorzy, cały świat) – podane kwoty
w dolarach amerykańskich. Źródło: Cruise Pulse™ i Port Pulse™ (oba należące do Cruise Market Watch), Royal Caribbean Cruises, Ltd., Carnival Corporation & plc, NCL Corporation Ltd., Cruise Lines International Association (CLIA), The
Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA) oraz DVB Bank.

mie wierny. To właÊnie tej maksymy
trzymajà si´ szefowie najwi´kszych
przedsi´biorstw, opracowujàc bardzo
zindywidualizowane oferty rejsów. –
Wyzwaniem dla nas jest stworzenie na
pokładzie takiej kultury, w której dobrze b´dà si´ czuli klienci pochodzàcy
z ró˝nych krajów – zauwa˝a Michael
Zengerle, dyrektor zarzàdzajàcy w
MSC Kreuzfahrten. Ta ró˝norodnoÊç
rynków êródłowych stawia przed działem sprzeda˝y i jakoÊci usług du˝e wyzwania, z drugiej strony pozwala
zmniejszyç ryzyko biznesowe i zwi´kszyç szanse na stabilny rozwój. Natomiast Dominic Paul jest przekonany,

˝e dla armatorów wielkim wyzwaniem
jest umiej´tnoÊç zadbania o to, by ka˝dy klient znalazł si´ na odpowiednim
statku. Niektórzy twierdzà wr´cz, ˝e
termin „rejs statkiem” to prze˝ytek.
Wariacji na temat morskich wakacji
jest bardzo du˝o, obejmujà one podró˝ na jednostkach klubowych z bogatym programem rozrywkowym i
sportowym, wycieczki ekspedycyjne na
Antarktyd´ i po wodach Amazonki,
rejsy połàczone z zabiegami spa &
wellness, oferty dla golfiarzy obejmujàce przystanki w destynacjach z najpi´kniejszymi polami golfowymi,
propozycje skierowane do rodzin z

Niższe ceny dzięki większej skali
Martin Lohmann, który opracowuje ka˝dego roku raport „Analiza podró˝y” w niemieckim Instytucie
Badawczym Urlop i Podró˝e (FUR),
upatruje przyczyn zainteresowania
wakacjami na morzu w atrakcyjnych
cenach pakietów rejsowych. Za tygodniowy rejs po Morzu Âródziemnym
płaci si´ 700 euro, czyli porównywalnie do wakacji czarterowych czy wyjazdu narciarskiego. Lohmann uwa˝a, ˝e
jeÊli armatorzy chcà pozyskiwaç coraz
wi´cej klientów na swoje wycieczkowce, muszà dalej obni˝aç ceny, co okazuje si´ byç mo˝liwe dzi´ki efektowi
skali. Wi´ksza iloÊç dost´pnych miejsc
na pokładzie jednego wycieczkowca
pozwala na obni˝enie kosztów w przeliczeniu na jednego pasa˝era. To dlatego armatorzy ch´tnie inwestujà w
megastatki, na których jednoczeÊnie
swoje wakacje sp´dza kilka tysi´cy
osób.
Rynek wycieczkowców, choç liczy
ju˝ kilkadziesiàt lat, właÊnie prze˝ywa
hoss´. Statki zaczynajà byç postrzegane jako wygodna forma wakacji all-inclusive, a dzi´ki mnogoÊci atrakcji
stajà si´ powoli konkurencjà dla typowych wyjazdów czarterowych.

Wycieczkowce | Cena za baryłk´ ropy naftowej na razie bez wpływu na rejsy

Armatorzy nie przerzucają dopłat paliwowych na klienta
Mimo wzrostu cen paliwa, żaden ze znaczących
armatorów statków wycieczkowych nie podniósł
cen swoich imprez. Sytuacja ta może wydawać
się wręcz nieprawdopodobna, gdy porównać ją z
rynkiem linii lotniczych i wakacji czarterowych.

K

iedy cena paliwa lotniczego roÊnie niewspółmiernie do biznesowych zało˝eƒ, linie lotnicze, zarówno czarterowe, jak i regularne
przerzucajà całoÊç, a przynajmniej cz´Êç dodatkowych kosztów na touroperatorów i na pasa˝erów. Zupełnie inaczej do problemu podchodzà
zarzàdzajàcy wycieczkowcami. Choç dro˝sza ropa to wy˝szy koszt tak˝e dla nich, klienci wycieczkowców nie muszà, póki co, borykaç si´ z

problemem dro˝szych wakacji.
Formalnie Carnival Cruise Lines zastrzega
sobie prawo do dodania opłaty paliwowej, jeÊli
cena ropy na giełdzie w Nowym Jorku (New
York Mercantile Exchange Index) przekroczy 70
dol. za baryłk´. Z kolei Norwegian Cruise Line
ustanowił górnà granic´ ceny za baryłk´ na 65
dol. Tu wyznacznikiem sà notowania West Texas
Intermediate Fuel. Na stronie internetowej Carnival Cruise Lines podano, ˝e w momencie przekroczenia okreÊlonego przez nià progu, firma
ma prawo za˝àdaç dopłaty w wysokoÊci 9 dol. za
dzieƒ za osob´. Mimo ˝e koszt paliwa ju˝ od
dawna jest wy˝szy, armator poinformował w tym
miesiàcu, i˝ nie planuje podnoszenia cen rejsów.

„W Êwietle obecnej sytuacji ekonomicznej nie
zamierzamy wdra˝aç dopłaty paliwowej. Nadal
b´dziemy monitorowaç sytuacj´ na rynku i dostosowywaç swoje decyzje do zmieniajàcych si´
realiów”. Podobnie zachował si´ Norwegian
Cruise Line. Na stronie internetowej tej linii napisano, ˝e wysokoÊç dopłaty paliwowej mo˝e wynosiç nawet 10 dol. za osob´. Jednak armator do
tej pory nie poprosił swoich pasa˝erów o wpłat´
dodatkowych kwot. Wy˝sze ceny biletów lotniczych, które po cz´Êci sà konsekwencjà rosnàcych cen paliwa, stajà si´ nawet przyczynà
organizacji niektórych spotkaƒ korporacyjnych
na statkach stacjonujàcych w najwa˝niejszych
portach na terenie Stanów Zjednoczonych. Jo

Kling, prezes Coral Gables, Florida, powiedziała, ˝e wysokie koszty przelotów powodujà, i˝
spotkania stajà si´ krótsze. Zamiast pi´ciu do
siedmiu nocy, trwajà dziÊ trzy do maksymalnie
pi´ciu dób. Jo Kling dodała, ˝e po zamachach z
11 wrzeÊnia, trend do brania udziału w rejsach
odbywajàcych si´ w obr´bie Stanów Zjednoczonych bardzo si´ rozwinàł.
DziÊ liczba statków wypływajàcych z ponad
dwudziestu amerykaƒskich miast, które zawijajà
tylko do portów na terenie kraju jest bardzo du˝a, a tendencja do rezygnowania z przelotów na
rzecz wycieczkowców zaznacza si´ w USA coraz
wyraêniej. Czy˝by cruisery wkraczały w segment
korporacyjny? MG
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Promy | Rynek przewozów promowych odnotowuje znaczàce wzrosty

Polskie promy nabrały rozpędu
Rok 2011 był dla polskiej branży promowej rokiem przełomu. Po raz pierwszy od 10 lat operatorzy obsługujący
ten segment odnotowali znaczące
wzrosty. Fakt ten cieszy tym bardziej,
że rynek przewozów promowych w
Polsce to ciężki kawałek chleba.

MINIONY ROK BYŁ DLA PRZWOŹNIKÓW UDANY

1 mln

270 mln

10 %

435 tys.

wynosi dynamika
wzrostu w 2011 r.

pasażerów Stena
Line w 2011 r.

Agata Wołosik-Wysocka

Z

roku na rok obserwowane były
niewielkie wzrosty w bran˝y promowej, jednak dopiero w roku
ubiegłym liczba pasa˝erów na głównej
trasie Polska-Szwecja przekroczyła w
koƒcu 1 mln. Rynek jest wi´c wart
niemal 270 mln złotych. Dynamika
wzrostu bran˝y osiàgn´ła 10 proc.

pasażerów w 2011 r. wart jest rynek
przewieźli najwięksi promowy w Polsce

FAKTY Rynek przewozów portowych w Polsce odnotował znaczące wzrosty.
Jednak jest to niewielka część przewozów, jakie widać w krajach skandynawskich.
PODSUMOWANIE Przed przewoźnikami stoją duże możliwości rozwoju. Operatorzy
inwestują w infrastrukturę, widząc w przeprawach promowych duży potencjał.

Kawałki tortu podzielone
Milion pasa˝erów to wynik dla całego rynku trzech głównych graczy: Unity Line, Polferries i Stena Line.
Liderem na rynku jest Stena Line, która w 2011 roku przewiozła ok. 435 tys.
pasa˝erów (wzrost o 9,4 proc.), ok. 79
tys. pojazdów osobowych (wzrost o 9,4
proc.), oraz prawie 81 tys. jednostek
frachtowych (wzrost o 6,1 proc.).
Udział w rynku tego operatora wzrósł
do 41 proc. Na drugim miejscu jest
Unity Line, z liczbà ponad 347 tys. pasa˝erów (o prawie 11 proc. wi´cej ni˝
w roku 2010) oraz liczbà 131 tys. samochodów osobowych (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 21
proc.). Na trzecim miejscu jest Polferries z liczbà ok. 280 tys.

Operatorzy promowi bazujà głównie na przewozach samochodów osobowych. Niezwykle dynamicznie
rozwija si´ tak˝e ruch turystyczny.
– Bardzo dobrze sprzedajà si´
weekendy w Sztokholmie – mówi Piotr
Redmerski, dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych Polferries. T´ tendencj´ potwierdza Agnieszka Zembrzycka-Kwiatkowska ze Stena Line
– Obserwujemy wzrost liczby turystów
wyje˝d˝ajàcych na tzw. city-break. Ten
segment bardzo nas interesuje, uwa˝amy, ˝e jest perspektywiczny – dodaje. Operatorzy promowi zwracajà
równie˝ uwag´ na fakt, ˝e roÊnie liczba przepraw autokarowych. Jak zauwa˝a Aleksandra Woszczyk z Unity

Line latem roÊnie liczba turystów korzystajàcych z pakietów hotelowych
(podró˝ promem oraz nocleg w hotelu w Skandynawii) oraz domków
letniskowych. – Coraz wi´kszà popularnoÊcià cieszà si´ wyjazdy na Bornholm – dodaje.

Inwestycje za ciężkie pieniądze
Stena Line z pewnoÊcià uwa˝a rynek za perspektywiczny. Operator zainwestował ogromny kapitał w dwa
nowe statki, a tak˝e modernizacj´ portów na trasie Gdynia-Karlskrona. –
Uwa˝amy, ˝e ta trasa, która trwa 10,5
godziny, jest optymalna dla pasa˝erów
– dodaje. Statki o nazwie Stena Spirit
i Stena Vision to luksusowe hotele pły-

wajàce. Pasa˝erowie mogà skorzystaç
ze spa, barów, klubów nocnych i przestronniejszych kabin.
Na rozwój rynku promowego w
znaczàcej mierze miały wpływ niepokoje w krajach północno-afrykaƒskich,
które przyczyniły si´ do tego, ˝e wielu
turystów zrezygnowało z wyjazdów np.
do Egiptu. Jednak polskie przeprawy
promowe pomimo wzrostów sà daleko w tyle za konkurentami z UE. –
Finlandia, Szwecja, Norwegia i Dania
mogà pochwaliç si´ przepływem pasa˝erów w milionach rocznie – mówi
Redmerski. Uwa˝a on tak˝e, ˝e u nas
tà sytuacj´ mo˝e zmieniç EURO 2012,
z którym Polferries tak˝e wià˝e nadzieje, ale takiej skali przewozów nie
b´dzie.

Ciężki wymiar konkurencji
Polski rynek promowy rozwija si´,
ale ciàgle nie osiàgnàł szczytu swoich
mo˝liwoÊci. Byç mo˝e przyczynia si´
do tego trudna konkurencja na rynku
polskim, która nale˝y do specyficznych. WejÊcie do segmentu wymaga
ogromnego kapitału, stwarzajàc bariery wejÊcia trudne do pokonania. Ponadto przeprawy promowe nie sà
popularne wÊród Polaków. – W Polsce
pomimo sporego dost´pu do morza
nie mamy takich tradycji morskich jak
Skandynawowie – mówi Zembrzycka-Kwiatkowska. – Cieszymy si´ jednak,
˝e to si´ zmienia – dodaje.
Wydawaç by si´ mogło, ˝e niezwykle znaczàcym konkurentem dla trans-

portu promowego jest transport lotniczy. Jednak, jak mówi Piotr Redmerski, nasze produkty znacznie ró˝nià si´
i bezpoÊrednie ich porównywanie nie
jest właÊciwe. – Stawiamy nie tylko na
transport, ale tak˝e na wypoczynek,
relaks i dobrà zabaw´ – dodaje. Jednak dla turystów, którzy chcà wybraç
si´ do Skandynawii samochodem,
prom jest bezkonkurencyjny.
Mylàce jest to, ˝e konkurencja, w
której sà trzy przedsi´biorstwa jest
niewielka. Polferries, który wysyła promy z Gdaƒska, a nie jak jego konkurencja z Gdyni, ma du˝o gorszà
sytuacje na rynku. – Faktem jest, ˝e
port w Gdyni i Karlskronie otrzymał
ogromne dotacje z Unii Europejskiej
na budow´ terminali – mówi Redmerski. – Dzi´ki temu powstała autostrada
morska dofinansowana przez Uni´
Europejskà – dodaje. Gdaƒski port
nie posiada takiej autostrady, dlatego
koszty operacyjne Polferries sà du˝o
wi´ksze, co stwarza nierówne szanse
na rynku. W planach Polferries i Unity Line jest zbudowanie autostrady
morskiej na trasie ze ÂwinoujÊcia do
Trelleborga.
Polski rynek promowy był do tej pory uwa˝any za niezwykle trudny. Pomimo wielu niesprzyjajàcych warunków
liczba przewozów pasa˝erskich na
promach znaczàco roÊnie. Operatorzy
nie ˝ałujà pieni´dzy na inwestycje, a to
najlepszy znak, ˝e w tym segmencie
rynku Polacy nie powiedzieli jeszcze
ostatniego słowa.
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Rzeki | Turystyka rzeczna jest szansà dla atrakcji turystycznych znajdujàcych si´ wzdłu˝ najwi´kszych polskich rzek

Bez regulacji nie będzie turystyki
Polska chciałaby dorównać krajom Europy Zachodniej w wielu dziedzinach,
także pod względem turystyki rzecznej.
Ta jednak jest u nas martwa. Co gorsze,
nie zanosi się na szybką zmianę jej stanu, ponieważ wciąż brakuje pieniędzy. A
szkoda, bo zrównoważony rozwój dróg
wodnych może przynieść korzyści zarówno turystyce, jak i transportowi.

zatorów, ale niektóre inicjatywy sà tłamszone ze wzgl´du na naszych kolegów
ekologów – mówi Tworus.

Zlokalizować przystanie tam, gdzie
atrakcje turystyczne

C

hcàc wykorzystaç potencjał polskich rzek, nale˝y przygotowaç si´
na wiele utrudnieƒ. Najwa˝niejszym z nich jest nieuregulowany nurt,
przede wszystkim Wisły, a tak˝e brak
odpowiedniego poziomu gł´bokoÊci
wody. – W Êrodku wiosny zeszłego roku w Warszawie Wisła osiàgn´ła metrowy poziom zanurzenia. W zwiàzku z
tym nie mogà korzystaç z niej du˝e jednostki, jedynie te do 25 cm zanurzenia –
wyjaÊnia Kazimierz Tworus z Urz´du
˚eglugi Âródlàdowej w Warszawie. Jego zdaniem niski stan wody powodowany nieuregulowanym nurtem skutkuje
rujnowaniem rzeki. To w konsekwencji
mo˝e doprowadziç do znacznego ograniczenia lub całkowitego zaniku ˝eglugi pasa˝erskiej i towarowej.

Rewitalizacja szlaków to podstawa
Pomysłów na modernizacj´ polskiego systemu dróg wodnych jest kilka.
Dwa najwa˝niejsze sà całkowicie ze sobà sprzeczne. Jedni uwa˝ajà, ˝e nale˝y
inwestowaç w infrastruktur´, by w ogó-

fot. Archwium prywatne

Monika Chojnacka

Zbigniew Garbień: Stan polskich rzek jest wynikiem wieloletniego ich zaniedbywania.

le mo˝na było pływaç. Inni twierdzà, ˝e
skoro nikt nie korzysta z rzek, nie ma
sensu budowanie bazy wodnej. Niewàtpliwie spójnym elementem obu poglàdów jest przyznanie, i˝ istotny problem
stanowi brak infrastruktury. Nie ma cumowisk, przystani, marin, a jeÊli sà, to
znajdujà si´ w opłakanym stanie. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z niskim stanem rzek, w połàczeniu z
prowizorycznà bazà, niewielu chce skorzystaç ze szlaków wodnych. – Obecny
stan polskich rzek jest wynikiem wieloletnich zaniedbaƒ. Od 30 lat brakuje ich
właÊciwego zagospodarowania – przyznaje Zbigniew Garbieƒ, prezes Zwiàzku Polskich Armatorów Âródlàdowych.
Nowych urzàdzeƒ infrastruktury wod-

nej nie tworzono, a istniejàce uległy degradacji. – Przez ostatnie trzy dekady
brakowało funduszy nawet na ich utrzymanie, a teraz koszt modernizacji systemu dróg Êródlàdowych trzeba by
liczyç chyba w miliardach – wyjaÊnia. Jego zdaniem brak infrastruktury i małe
gł´bokoÊci stanowià najwi´kszà przeszkod´. – Dopóki nie b´dzie dróg wodnych o parametrach europejskich, nie
b´dzie w Polsce prawdziwej turystyki
rzecznej i ˝eglugi, które przynoszà profity gospodarcze – dodaje. Uporzàdkowanie rzek nie tylko pozytywnie wpłynie
na mo˝liwoÊç rozwoju turystyki na wodach, ale i ochroni nadbrze˝ne miasta
oraz wsie przed widmem corocznych
powodzi. – Konieczne jest budowanie

Proces rewitalizacji dróg wodnych
spójny z systemem zachodnim jest szansà dla turystyki i rekreacji. Zadbanie o
spławnoÊç wód, o ich rzetelne oznakowanie, o solidnà baz´ w postaci mi´dzy
innymi pomostów i cumowisk spowoduje wzrost atrakcyjnoÊci szlaków wodnych. – Stopniowe wprowadzanie
cywilizacji nawet, a mo˝e przede wszystkim, na obszarach Natury 2000, jest konieczne. Budowanie przystani i toalet
pomo˝e w ochronie Êrodowiska naturalnego i sprawi, ˝e turyÊci b´dà mogli
skorzystaç z niezb´dnego zaplecza –
przyznaje dr Czerny, sekretarz jury konkursu „Przyjazny Brzeg”. Twierdzi, ˝e
podj´cie decyzji o lokalizacji takiej infrastruktury nie jest trudne. – Mo˝na
obliczyç ile km w ciàgu dnia przepłynie
kajakarz czy jacht i w ten sposób wybraç
miejsca na obiekty bazy wodnej. Chodzi przecie˝ o to, aby pływajàcy turyÊci
nie omijali atrakcyjnych pod wzgl´dem
turystycznym miast i miejscowoÊci, takich jak np. Płock, ale odwiedzali je –
dodaje. Zagospodarowanie nadbrze˝a
na pewno wielu zach´ciłoby do sp´dzania czasu nad polskimi rzekami.

Z autostrad na wodę
Polskie rzeki mogà przysłu˝yç si´ nie
tylko turystyce. Połàczenie ich obszaru z

europejskim systemem dróg wodnych
winno byç priorytetem podejmowanych
działaƒ i z pewnoÊcià zintensyfikowałoby transport ró˝nych towarów. Od wielu lat Niemcy skutecznie wykorzystujà
transport rzeczny do ich przewo˝enia.
W ten sposób zyskuje si´ wiele. Przede
wszystkim nast´puje rozładowanie
dróg, które nie tylko sà w wi´kszym
stopniu przejezdne, ale i nie ulegajà
niszczeniu przez – wielokrotnie przecià˝one – tiry. Poza tym bardziej wzrasta
zaanga˝owanie w dbanie o Êrodowisko
poprzez nieemitowanie spalin do atmosfery. Dane dotyczàce przewo˝enia
towarów drogà wodnà w Polsce i Niemczech sà diametralnie ró˝ne. Nasi zachodni sàsiedzi za pomocà rzek
transportujà 20 proc. wszystkich towarów, podczas gdy u nas skala tego zjawiska osiàga wynik zaledwie 0,6 proc. –
Przyczynà tego jest fakt, i˝ jesteÊmy białà plamà na mapie Europy pod wzgl´dem mo˝e nie iloÊci, a jakoÊci szlaków
wodnych. W wielu statystykach europejskich plasujemy si´ na poziomie Albanii i w dziedzinie gospodarczego
wykorzystania zasobów wodnych zapewnie jest podobnie – tłumaczy Zbigniew Garbieƒ, prezes Zwiàzku
Polskich Armatorów Âródlàdowych.
Mo˝emy jednak temu zaradziç. W Polsce transport mo˝e rozwijaç si´ na drogach wodnych. Mo˝e byç zarówno
efektywny, jak i przyjazny Êrodowisku.
Konieczne jest do tego prowadzenie
zrównowa˝onego działania, które posłu˝y przedsi´biorcom i turystom.
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Prawo w turystyce
zmiany w prawie
TURYSTYKA
PE DEBATUJE O DANYCH PASAŻERÓW. Na kwietniowej sesji plenarnej
Parlamentu Europejskiego w Strasburgu
deputowani dyskutowali m.in. o kontrowersyjnym porozumieniu między UE a
USA w sprawie udostępniania danych pasażerów. Porozumienie dotyczy transferu
informacji o europejskich pasażerach linii
lotniczych. Umowa zawiera listę 19 kategorii danych podróżnych, w tym np. informacje o ich stanie zdrowia czy
wybranych przez nich posiłkach w samolocie. Krytycy porozumienia uważają, że
zagraża ono wolnościom obywatelskim.
Zwolennicy są przekonani, że pomoże ono
w walce z terroryzmem.
BĘDZIE ŁATWIEJ DOSTAĆ PASZPORT.
Resort spraw wewnętrznych planuje w
najbliższym czasie wiele zmian w ustawie
o dokumentach paszportowych. Jedną ze
zmian ma być umożliwienie składania
wniosków o paszport oraz jego odbiór poza miejscem zameldowania. Do tej pory
urzędy interpretowały przepisy w ten sposób, że istotne było miejsce zameldowania wnioskodawcy.
PODSUMOWANIE PREZYDENCJI W
SEJMOWEJ KOMISJI. Na marcowym
posiedzeniu sejmowej Komisji Kultury
Fizycznej, Sportu i Turystyki, Podsekretarz
stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
podsumowała działania polskiej prezydencji w obszarach sportu i turystyki.
W obszarze turystyki jako jedno z najważniejszych osiągnięć wymieniła
organizację Europejskiego Forum Turystyki
w Krakowie. W trakcie tego spotkania
Komisja Europejska podpisała porozumienie z Europejską Komisją Podróży w
zakresie wspólnej realizacji działań
promocyjnych na tych rynkach. Ponadto
istnieje duże prawdopodobieństwo, że
powołana zostanie
grupa robocza
do spraw turystyki i wiz, aby w miarę
możliwości doprowadzić do uproszczenia
procedur wizowych dla krajów pozaeuropejskich.
PRAWO CYWILNE
ODSZKODOWANIA ZA CZĘŚCI
USZKODZONEGO AUTOKARU. Sąd
Najwyższy w składzie siedmiu sędziów
podjął uchwałę, zgodnie z którą zakład
ubezpieczeń zobowiązany jest, na żądanie poszkodowanego, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej posiadacza
pojazdu mechanicznego, do wypłaty odszkodowania obejmującego celowe i
ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do
naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli
ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to
do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu (uchwała z
12.04.2012 r., III CZP 80/11).
PRAWO PRACY
ZA NIEOPŁACONE SKŁADKI TYLKO
JEDNA KARA. Pojawił się rządowy projekt nowelizacji Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, którego celem jest
wprowadzenie zmian eliminujących niekonstytucyjny mechanizm podwójnego
karania za ten sam czyn. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności tej
regulacji w 2010 r.

Umowy | Postanowienia dotyczàce siły wy˝szej coraz cz´Êciej spotykamy w umowach

Zabezpiecz się w przed siłą wyższą
Ostatnie lata przyzwyczaiły już organizatorów imprez turystycznych, że sytuacje niespodziewane, takie jak
zamieszki czy wybuch wulkanu wpisane są w ryzyko prowadzonej działalności. W umowach coraz częściej
pojawiają się próby uregulowania tej
kwestii.

PRZYKŁADY NIEPRAWIDŁOWYCH POSTANOWIEŃ:
• „Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego choćby przejściowe niedogodności w obiektach turystycznych spowodowane siłą wyższą np. czasowy brak wody, ogrzewania, prądu, klimatyzacji”
• „W przypadku zadziałania siły wyższej, np.: wojna, strajk, klęska żywiołowa, umowa
z klientem przestaje obowiązywać".

Joanna Torbé

Z

godnie z przepisami Ustawy o
usługach turystycznych organizator imprezy ponosi surowà odpowiedzialnoÊç za niewykonanie, bàdê
te˝ nienale˝yte wykonanie zobowiàzania. Jest ona oparta na zasadzie ryzyka, wi´c co do zasady jest niezale˝na
od winy. OdpowiedzialnoÊç t´ ustawa
znosi tylko w wyjàtkowych przypadkach. Zgodnie z art. 11a ust.1 Ustawy
o usługach turystycznych, organizator
turystyki mo˝e byç zwolniony z odpowiedzialnoÊci za niewykonanie lub
nienale˝yte wykonanie umowy jedynie w przypadku, gdy niewykonanie
umowy było spowodowane wyłàcznie:
działaniem lub zaniechaniem
klienta, działaniem lub zaniechaniem
osób trzecich nieuczestniczàcych w
wykonywaniu usług przewidzianych w
umowie, je˝eli tych działaƒ lub zaniechaƒ nie mo˝na było przewidzieç ani
uniknàç albo siłà wy˝szà. Temu ostatniemu przypadkowi warto przyjrzeç
si´ bli˝ej.

Przepisanie z ustawy
Po pierwsze, pojawia si´ pytanie
o zasadnoÊç „przepisywania” tego
przepisu do umowy bez ˝adnych modyfikacji. Co do zasady, tego typu zabiegi nie powinny byç rekomendowane. Rodzà one problemy
zwłaszcza wtedy, gdy ustawowe przepisy ulegajà zmianie. Zwykle kwesti´
t´ regulujà przepisy przejÊciowe (stanowiàc np. ˝e do umów ju˝ zawartych
stosuje si´ przepisy dotychczasowe),
jednak w razie ich braku przepisane
postanowienia mogłyby byç problematyczne. Z drugiej strony, w przypadku umów o imprez´ turystycznà
zamieszczanie tego typu postanowieƒ
ma swój sens w kontekÊcie treÊci art.
14 ust. 2 u.u.t., który wskazuje, ˝e w
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umowie nale˝y wskazaç podstawy
prawne umowy i konsekwencje prawne wynikajàce z umowy. Wielu
przedsi´biorców próbuje jednak modyfikowaç te postanowienia. I tu pojawia si´ pytanie o to, jak znaczne
mogà to byç modyfikacje.

Umowa nie wygasa
Przede wszystkim nale˝y pami´taç,
˝e w przypadku zaistnienia zdarzeƒ,
które mogà byç kwalifikowane jako siła wy˝sza, umowa nie koƒczy si´, ani
nie wygasa. Zapisanie zatem w umowie, ˝e np. „W przypadku zaistnienia
zdarzeƒ kwalifikowanych jako siła
wy˝sza uczestnik, składajàc swój podpis pod umowà, godzi si´ z tym, ˝e organizator b´dzie mógł jà rozwiàzaç”
lub „W przypadku zadziałania siły
umowa z klientem przestaje obowiàzywaç” jest nieprawidłowe.

Wyliczenie możliwe, ale…
Nie powinno budziç wàtpliwoÊci to,
˝e w umowach wolno przykładowo
wymieniç zdarzenia, które mogà byç
kwalifikowane jako siła wy˝sza, wskazujàc, ˝e chodzi np. o przypadki, takie
jak: wojna, rewolucja, powstanie,
strajk, bojkot, zamach stanu, epidemia czy wybuch wulkanu. Warto jednak mieç na uwadze, ˝e to czy dane
zdarzenie b´dzie mogło w konkretnym przypadku byç traktowane jako
siła wy˝sza zale˝y od okolicznoÊci
sprawy. Przyjmuje si´, ˝e siła wy˝sza
to zjawisko zewn´trzne, nadzwyczajne i takie, któremu nie mo˝na zapobiec normalnymi Êrodkami oraz
którego rozmiaru skutków nie da si´
przewidzieç. JeÊli organizator zabierze klientów do kraju ogarni´tego zamieszkami, które trwajà np. od
miesiàca i jest ona znana, to wówczas

Tylko siła wyższa i nic więcej?
Zdarza si´, ˝e organizatorzy próbujà rozszerzyç postanowienia, wskazujàc, ˝e nie chodzi tylko o sił´
wy˝szà, ale tak˝e o inne, podobne
zdarzenia czy sytuacje, które pozostajà poza kontrolà samego organizatora. Warto wiedzieç, ˝e tego typu
postanowienia sà kwestionowane
przez UOKiK. Nie mieszczà sie w katalogu wyłàczeƒ ustawowych, zatem

Lepiej nie zastrzegać odpłatności
W przypadku pojawienia si´ zdarzeƒ kwalifikowanych jako siła wy˝sza
w czasie trwania imprezy turystycznej
biuro musi udzieliç pomocy poszkodowanemu klientowi. Co najmniej
niejednoznaczna jest odpowiedê na
pytanie: „na czyj koszt powinny byç
zagwarantowane dodatkowe Êwiadczenia?”. Nie jest celowe regulowanie
tej kwestii w umowach z klientami –
jeÊli biuro chciałoby cz´Êç z nich odzyskaç (oczywiÊcie zawsze mo˝na zagwarantowaç, ˝e koszty ponosi biuro).
Nale˝y bowiem zauwa˝yç, ˝e zarówno
UOKiK, ECK, jak i MSiT stojà na
stanowisku, ˝e obowiàzkiem biura jest
sfinansowanie dodatkowego pobytu
przez biuro. Zatem, wprowadzajàc
postanowienia mówiàce np. o podziale kosztów do umowy, nara˝amy si´
na to, i˝ UOKiK uzna, ˝e biuro stosuje niedozwolone klauzule umowne. Z
tego te˝ powodu najlepiej jeÊli biuro
b´dzie w sposób właÊciwy do swoich
mo˝liwoÊci reagowało w momencie
wystàpienia sytuacji, a ewentualne
spory w tym zakresie rozstrzygnie sàd.

UWAZAM, ŻE
Tworząc jakiekolwiek postanowienia
umowne, organizator powinien pamiętać o treści art. 19 u.u.t. Przewiduje on, że postanowienia umów
zawieranych przez organizatorów turystyki z klientami mniej korzystne
dla klientów niż postanowienia niniejszej ustawy są nieważne. Jeśli
już znajdują się w umowie praktycznie nie będą miały żadnego znaczenia
– w ich miejsce będą obowiązywały
przepisy ustawy.

Przepisy • interpretacje przepisów • porady prawne • wyjaÊnienia ekspertów • analizy

Pracownika, specjalistę ds. sprzedaży ofert turystycznych, zwolniono z powodu likwidacji
stanowiska pracy – wypłacono mu z tego tytułu odprawę. Czy istnieje jakiś minimalny obowiązujący
okres, w czasie którego nie można utworzyć (odtworzyć) takiego stanowiska?

?

Odpowiadając na zadane pytanie, zakładać należy, że pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników. Tylko tacy pracodawcy mają bowiem
obowiązek stosowania ustawy z dnia 13 marca 2003 r.
o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami z przyczyn niedotyczących pracowników. Przepisy nie wprowadzają terminu, w jakim
pracodawca może ponownie utworzyć wcześniej zlikwidowane stanowisko pracy. Dlatego, jeśli pracodawca
uzna, że popełnił błąd i organizacja pracy wymaga jednak „przywrócenia” danego stanowiska do struktury fir-

NIE

mo˝e okazaç si´, ˝e zdarzenie to nie
b´dzie ju˝ w konkretnej sytuacji „nieprzewidywalne”. JeÊli z powodu siły
wy˝szej biuro nie jest w stanie zrealizowaç zobowiàzania, powinno odwołaç imprez´. WłaÊnie z tego powodu
zdarza si´, ˝e przykładowe wyliczenia
sà czasami kwestionowane. Wskazuje
si´ bowiem, ˝e sytuacje wyjàtkowe, takie jak warunki atmosferyczne czy
strajki nie zawsze mogà byç uznane za
sił´ wy˝szà. Wskazuje si´, ˝e nie sà siłà wy˝szà wyst´pujàce cyklicznie i dajàce si´ przewidzieç (np. zmienne
warunki atmosferyczne). Jednak takie
przykładowe wyliczenie w umowie
mo˝na zamieÊciç (o ile rzeczywiÊcie sà
to zdarzenia bezspornie uznawane za
sił´ wy˝szà) – dla bezpieczeƒstwa wydaje si´, ˝e mo˝na zapisaç, ˝e „kwalifikowane jako siła wy˝sza mogà byç
zdarzenia takie jak…”, pami´tajàc, ˝e
zgodnie z orzecznictwem nie mo˝na
si´ powoływaç na sił´ wy˝szà jako na
okolicznoÊç wyłàczajàcà odpowiedzialnoÊç wtedy, gdy szkoda powstała
w wyniku nieusuni´cia zagra˝ajàcych
bezpieczeƒstwu skutków działania siły wy˝szej, je˝eli mo˝na im zapobiec
przez ich zlikwidowanie lub przez skuteczne ostrze˝enie przed gro˝àcym
niebezpieczeƒstwem za pomocà powszechnie przyj´tych Êrodków.

sà mniej korzystne dla konsumentów.
Do takich innych sytuacji zaliczyç nale˝y bowiem np. sytuacje zaistniałe na
skutek działaƒ osób, za które biuro
odpowiedzialnoÊç ponosi (za pomocà
których wykonuje swoje zobowiàzanie), choç ich działanie w konkretnych
sytuacjach pozostaje poza kontrolà
organizatora. Nie zwalnia go to jednak z odpowiedzialnoÊci.

my, to może podjąć taką decyzję. W razie ponownego
zatrudniania pracowników w tej samej grupie zawodowej pracodawca powinien zatrudnić pracownika, z którym rozwiązał stosunek pracy w ramach grupowego
zwolnienia. Obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika powstaje, gdy spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki:
– nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia,
– pracownik w ciągu roku od rozwiązania stosunku pracy w tym trybie zgłosił pracodawcy zamiar ponownego
podjęcia zatrudnienia,
– pracodawca ponownie zatrudnia pracowników w tej
samej grupie zawodowej,
– nie minął okres 15 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy.
Artykuł 10 Ustawy o zwolnieniach grupowych, który dotyczy zwolnień indywidualnych, nie zawiera odesłania o

stosowaniu uprawnień z ustawy dotyczących ponownego zatrudniania w przypadku tego typu zwolnienia. Nie
dotyczy on zatem tych pracowników, którzy stracili pracę z powodu zwolnień indywidualnych. Nie ma jednak
przeszkód, aby pracodawca właśnie tego pracownika
zatrudnił, jeśli zdecyduje się na „odtworzenie” zlikwidowanej posady. Przeciwnie działanie takie jest rekomendowane. Gdyby bowiem pracownik dowiedział się, że
pracodawca zwolnił go z powodu likwidacji stanowiska,
a następnie zatrudnił na identyczne stanowisko inną osobę, mógłby domagać się przed sądem odszkodowania
lub przywrócenia do pracy, twierdząc, że likwidacja stanowiska miała charakter pozorny.
Podstawa prawna:
art. 1, art. 9, art. 10 Ustawa o szczególnych zasadach
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
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Podatki | Wy˝sza stawka dotyczyç b´dzie wszystkich dodatków do noclegu

zmiany w prawie

Wi´kszy VAT za dodatkowe usługi w hotelu
Oferowanie dziś przez hotele jedynie
usług noclegowych staje się coraz
mniej atrakcyjne. Dodatkowe usługi, z
których można skorzystać przy okazji
noclegu, pozwalają hotelom na konkurowanie między sobą. Okazuje się jednak, że dodatkowe atrakcje fiskus
opodatkuje wyższą stawką, nawet jeśli nazwiemy je Rozszerzoną Usługą
Noclegową.

Marta Szostak

W

lutym zapadł wyrok NSA na
kanwie sprawy, w której spółka prowadzàca hotel wprowadziła nowy wzór umowy. Na jej
postawie chce Êwiadczyç tzw. Rozszerzonà Usług´ Noclegowà. Obejmowała ona, poza usługà noclegowà,
dodatkowe Êwiadczenia pomocnicze
uatrakcyjniajàce pobyt w hotelu.
Sà to w szczególnoÊci posiłki i napoje wydawane w restauracji hotelowej w postaci obiadokolacji,
dodatkowe Êwiadczenia rekreacyjne –
bilety na imprezy, oprowadzanie po
mieÊcie, nauka gry w golfa, zabiegi
spa. Spółka uznała, ˝e Rozszerzona
Usługa Noclegowa powinna byç traktowana dla celów podatku od towarów i usług jako jedna usługa
noclegowa, podlegajàca opodatkowaniu według jednej stawki, właÊciwej

dla usług noclegowych. Wystàpiła
jednak do ministra finansów z wnioskiem o interpretacj´ indywidualnà,
aby uzyskaç potwierdzenie swego
stanowiska.

Kompleksowa usługa czy kilka jednostkowych?
Minister finansów nie podzielił
zdania spółki, uznajàc, ˝e jej stanowisko jest nieprawidłowe. Stanowisko
organów podatkowych podtrzymał
równie˝ WSA. Sàd wskazał, ˝e kwestià spornà w tej sprawie jest to, czy
usług´ noclegowà i Rozszerzonà
Usług´ Noclegowà dla celów podatku
VAT zakwalifikowaç mo˝na jako jednà usług´ i czy mo˝na w zwiàzku z tym
na fakturze wpisaç je pod jednà pozycjà – jako usługa noclegowa.
WSA zwrócił uwag´ na fakt, ˝e o
wysokoÊci zastosowanej stawki podatku decydowaç b´dzie to, czy w danych
okolicznoÊciach mamy do czynienia z
jednà usługà kompleksowà, czy te˝ z
szeregiem jednostkowych usług.
Ocena tej okolicznoÊci musi odbywaç si´ jedynie w oparciu o to, czy dokonywane przez podatnika czynnoÊci
(Êwiadczenia) wykazujà ze sobà tak
Êcisłe powiàzanie, ˝e w sensie gospodarczym tworzà jednà całoÊç, której
rozdzielenie miałoby sztuczny charakter. Gdyby przyjàç, ˝e jest to usługa

kompleksowa, nale˝ałoby za orzecznictwem ETS przyjàç, ˝e całe Êwiadczenie kompleksowe podlega takim
regulacjom opodatkowania VAT, w
tym w zakresie stosowania właÊciwej
stawki VAT, jakie dotyczà Êwiadczenia
głównego.

Spa bez obniżonej stawki
Sàd uznał, ˝e sama wola stron
umowy (treÊç zawieranej umowy) nie
przesàdza o tym, ˝e mamy do czynienia z usługà kompleksowà. Wskazał
równie˝, i˝ Rozszerzona Usługa Noclegowa nie jest usługà kompleksowà,
co oznacza, ˝e usługa noclegowa powinna byç opodatkowana 8-proc.
stawkà VAT, pozostałe zaÊ usługi –
właÊciwà dla nich stawkà VAT.
Stanowisko Sàdu I instancji potwierdził NSA. W wyroku stwierdził,
˝e nie mo˝na zaakceptowaç stanowiska spółki, w myÊl którego jedynie wola stron wynikajàca z treÊci czynnoÊci
prawnej b´dzie decydowała o tym, czy
dane Êwiadczenia nale˝y uznaç za
usług´ zło˝onà, czy te˝ za Êwiadczenia
odr´bne.
Rozstrzygajàc t´ kwesti´, trzeba
wziàç pod uwag´ aspekt ekonomiczny. NSA wskazuje, ˝e stanowisko takie wynika z orzecznictwa ETS,
zgodnie, z którym ka˝da transakcja
powinna byç, dla celów VAT, uznawa-
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na za odr´bnà i niezale˝nà transakcj´,
ale z drugiej strony, transakcja składajàca si´ z jednego Êwiadczenia w
aspekcie ekonomicznym nie powinna
byç sztucznie rozdzielana.
W przypadku Rozszerzonej Usługi
Noclegowej nale˝y uznaç, ˝e nie
mamy do czynienia z jednym
Êwiadczeniem, a z usługà noclegowà
opodatkowanà wg stawki 8 proc. VAT
oraz z usługami pobocznymi, dodatkowymi, które nie majà charakteru
kompleksowego – nie stanowià jednej
całoÊci. Zatem dodatkowe atrakcje w
postaci zabiegów spa, wycieczek czy
biletów na imprezy nie mogà byç opodatkowane obni˝onà stawkà VAT.
(Wyrok NSA z 9.02.2012 r. sygn. akt I
FSK 493/11)
DOSSIER:
Ponieważ w sytuacji opisanej w niniejszej sprawie świadczenie nie ma
chrakteru kompleksowego to, wystawiając fakturę, przedsiębiorca
musi wyszczególnić wszystkie wykonywane na rzecz klienta świadczenia i przypisać do nich zgodne z
przepisami stawki VAT. Wskazanie
jedynie, że chodzi o usługę noclegową nie będzie prawidłowe.

Transport | Linie lotnicze przegrały proces w sprawie islandzkiego wulkanu

Przewoźnik musi zawsze zapewniać opiekę
W marcu rzecznik generalny wydał opinię w sprawie Denise McDonagh przeciwko Ryanair, która będzie rozpoznawana przez ETS. Opinia niekorzystna dla
linii lotniczych cieszy pasażerów.

S

prawa dotyczy erupcji wulkanu Eyjafjallajökull, która miała miejsce
od marca do maja 2010 r. na Islandii.
Spowodowała ona zamkni´cie przestrzeni powietrznej, co pociàgn´ło tak˝e za sobà odwołanie ponad 100 000
lotów i dotkn´ło niemal˝e 10 mln
pasa˝erów linii lotniczych. Zgodnie
z przepisami, w przypadku odwołania
lotu pasa˝erowie, których to odwołanie dotyczy, majà prawo do odszkodowania
od
obsługujàcego
ich
przewoênika lotniczego. Przewoênik
mo˝e si´ od niego uchyliç, je˝eli wyka˝e, ˝e odwołanie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych
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okolicznoÊci. Ale nie nale˝y zapominaç o obowiàzku pomocy, który zakłada, ˝e przewoênik lotniczy ma
dostarczyç bezpłatnie, majàc na uwadze czas oczekiwania, napoje, posiłki i
– w razie potrzeby – zakwaterowanie
w hotelu, transport z lotniska do miejsca zakwaterowania oraz udost´pniç
im Êrodki komunikacji z osobami trzecimi. Ten obowiàzek istnieje równie˝
wtedy, gdy odwołanie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych
okolicznoÊci. Takie regulacje przewiduje rozporzàdzenie nr 261/2004
ustanawiajàce wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasa˝erów w
przypadku odmowy przyj´cia na pokład, odwołania lub du˝ego opóênienia lotów. W opisywanej sprawie
powstało pytanie, czy przewoênik lotniczy powinien zostaç zwolniony z cià˝àcego na nim zobowiàzania do

zapewnienia opieki pasa˝erom w przypadku, gdy ich lot został odwołany
wskutek zamkni´cia przestrzeni powietrznej z powodu erupcji wulkanu?
Czy takie zdarzenie, jak zamkni´cie
przestrzeni powietrznej wskutek erupcji wulkanu, wchodzi w zakres poj´cia
„nadzwyczajne okolicznoÊci”, którym
posługuje si´ rozporzàdzenie? Linie
lotnicze próbujà zwolniç si´ z tej odpowiedzialnoÊci. Ryanair wskazywał,
˝e wymaganie zapewnienia pomocy w
tym wypadku m.in. narusza wolnoÊç
prowadzenia działalnoÊci gospodarczej przysługujàcà przewoênikom lotniczym oraz ich prawo do władania
swoim mieniem, u˝ywania go i rozporzàdzania nim, a tak˝e zaburza zasad´
sprawiedliwej równowagi interesów.
Argumenty te nie przekonały rzecznika generalnego, który w marcu wydał
opini´ z której wynika, ˝e okolicznoÊci
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takie jak zamkni´cie przestrzeni powietrznej wskutek erupcji wulkanu
stanowià nadzwyczajne okolicznoÊci
w rozumieniu rozporzàdzenia nr
261/2004. W odró˝nieniu od zobowiàzania do odszkodowania, które cià˝y
na przewoêniku lotniczym – które nie
jest nale˝ne w przypadku, gdy udowodni on, ˝e odwołanie lotu jest
spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych
okolicznoÊci,
których
nie mo˝na było uniknàç – zobowiàzanie do zapewnienia opieki musi nadal
istnieç (Opinia rzecznika generalnego
Z 22 marca 2012 r. w sprawie- McDonagh, sygn. C-12/11). Na orzeczenie ETS trzeba jeszcze poczekaç.
Z opinii wynika jednak, ˝e linie lotnicze mogà ponieÊç jeszcze wi´ksze straty jeÊli weêmie si´ pod uwag´ ogrom
turystów, którym nale˝y zapewniç
opiek´. JT

NOWY FORMULARZ ZNOSI BARIERY. Od stycznia do Ustawy o podatku
od towarów i usług wprowadzano
możliwość skorzystania z uproszczonej
rejestracji i rozliczania podatku przez
podatników wykonujących okazjonalny
przewóz osób. Nowe rozwiązania
dotyczą podatników świadczących
wyłącznie usługi międzynarodowego
przewozu drogowego, polegającego
na okazjonalnym przewozie osób
autobusami zarejestrowanymi na terytorium państwa członkowskiego
innym niż terytorium Polski. Pojawił
się wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług na potrzeby rozliczenia
przedmiotowych usług w trybie szczególnej procedury, oznaczony symbolem
VAP-1 – jego złożenie nie wymaga posługiwania się bezpiecznym podpisem
elektronicznym. Wzór dostępny m.in.
na stronie internetowej Ministerstwa
Finansów.
STACJA NARCIARSKA OPODATKOWANA W CAŁOŚCI. W jednym z ostatnich orzeczeń NSA rozstrzygnął spór
powstały pomiędzy właścicielem kolejki linowej a gminą. Dotyczył on odpowiedzi na pytanie czy podstawę
opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowić ma wartość całej konstrukcji wyciągu narciarskiego, czy
też jedynie wartość konstrukcji nośnych
i podporowych kolei linowej wraz z fundamentami i osprzętem. Zdaniem NSA
„Przepisy art. 2 ust. 1 pkt 3
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w związku z art. 1a ust. 1 pkt 2 tej
ustawy oraz w związku z art. 3 ust. 1 pkt
b ustawy Prawo budowlane należy rozumieć w ten sposób, że przy rozważaniu opodatkowania podatkiem od
nieruchomości stacji narciarskiej opodatkowaniu podlegają wszystkie elementy wyciągu tworzące całość
techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami”. Stanowisko takie
NSA zajął w wyroku z 14 lutego 2012 r.,
sygn. II FSK 1589/10.
FAKTURY BĘDĄ UPROSZCZONE. Ministerstwo Finansów podjęło wstępne
prace legislacyjne w celu przygotowania przepisów zmieniających ustawę o
VAT. Być może pojawi się możliwość
korzystania z faktury uproszczonej.
Zmianie ma ulec także moment powstania obowiązku podatkowego. Ma on powstawać na koniec miesiąca, w
którym usługa została wykonano. Od tego momentu przedsiębiorca będzie miał
7 dni na wystawienie faktury.

Przepisy • interpretacje przepisów • porady prawne • wyjaÊnienia ekspertów • analizy

Czy możemy w umowie o zakazie konkurencji, po rozwiązaniu umowy o pracę wskazać,
że pilot nie może założyć własnej działalności konkurencyjnej (biura podróży)? Czy możemy zapisać,
że zapłaci karę umowną, jeśli złamie zakaz?

?

Działalność konkurencyjna w umowie (zawar-

TAK tej na piśmie) musi być zdefiniowana. Może

się to wiązać z zakazem otwierania własnej działalności która jest działalnością konkurencyjną dla firmy, w której obecnie pracuje. Warto też pamiętać, że
może to być też działalność rzeczywiście planowana.
Co do kary umownej w orzecznictwie przyjmuje się,
że wprowadzenie w Umowie o zakazie konkurencji
po ustaniu stosunku pracy kary umownej jest
dopuszczalne. Można zastosować tu wszelkie zabezpieczenia, które dopuszcza prawo cywilne. Odpowiedzialność byłego pracownika z tytułu naruszenia

klauzuli konkurencyjnej kształtuje się w myśl ogólnych zasad odpowiedzialności za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązania. Tego typu zabezpieczeń nie wolno stosować jedynie w przypadku
umowy o zakazie konkurencji zawieranej w trakcie
stosunku pracy.
Podstawa prawna:
art. 101(1)-101(4) Kodeksu pracy, art. 471, art. 483
Kodeksu cywilnego
Zbliża się sezon wakacyjny, jako zarządzający kąpieliskiem, chcielibyśmy wiedzieć za
jakie naruszenie jakie kary grożą wypoczywającym nad wodą.

?

Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywają-

TAK cych na obszarach wodnych przewiduje sank-

cje karne za dwa rodzaje naruszeń. Po pierwsze chodzi
o naruszenie zakazu wejścia. W myśl bowiem art. 6
ustawy zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym lub osoba przez niego upoważniona może nie
wpuścić na ten obszar osoby lub żądać opuszczenia
przez nią tego obszaru, jeśli zachowanie osoby wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub jest pod wpływem środka odurzającego. Osoba,
która w myśl art. 6 nie zastosuje się do polecenia zarządzającego obszarem wodnym lub upoważnionej
przez niego osoby i wchodzi na obszar wodny albo nie
opuszcza tego obszaru, podlega karze grzywny. Po drugie kara grzywny przewidziana jest dla prowadzących
statek lub inny obiekt pływający w stanie nietrzeźwości. Karze grzywny będzie podlegała zatem osoba, która, znajdując się w stanie nietrzeźwości, po użyciu
środka działającego podobnie do alkoholu lub pod
wpływem środka odurzającego prowadzi w ruchu

wodnym statek lub inny obiekt pływający niebędący
pojazdem mechanicznym. Postępowanie w sprawie
naruszeń wskazanych w Ustawie o bezpieczeństwie
osób przebywających na obszarach wodnych prowadzi się na podstawie kodeksu wykroczeń. W myśl tych
przepisów kara grzywny może wynosić od 20 zł do
5000 zł.
Podstawa prawna:
art. 34-36 Ustawy z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
(Dz.U. z 2011 r., Nr 208, poz. 1240)

? Chcesz zadać pytanie ekspertowi?

Nasi prawnicy doradzą, rozwieją wątpliwości, podpowiedzą, jak interpretować przepisy, redakcja@wiadomosciturystyczne.pl
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Zapytaj eksperta
Wojciech Strzałkowski
Biuro Prasowe
Polska Telefonia
Cyfrowa

Co powinien zrobić właściciel biura podróży, który chce obniżyć
koszty międzynarodowych rozmów biznesowych?
Przede wszystkim, powinien przyjrzeć się swojej sytuacji i zastanowić
się, czego oczekuje. Dla klientów biznesowych większość firm prowadzi
specjalne działy, w których oferują
specjalnie przygotowane oferty. To
co wyróżnia T-Mobile, to przeznaczone dla nich Centa Obsługi Klientów
Biznesowych (COKB), w których
przedsiębiorca może umówić się na
spotkanie i zapoznać na miejscu z
ofertą, produktami oraz usługami. W
naszych COKB, znajdujących się w 9
dużych polskich miastach, przedsiębiorca zainteresowany redukcją
kosztów połączeń telefonicznych może spotkać się z doradcą i razem z
nim poszukać optymalnego rozwiązania. To, co wypracują zależy od
specyfiki jego potrzeb. Z tego powodu trudno nam mówić o jakichś konkretnych gotowych produktach, czy
rozwiązaniach.
Czy mimo wszystko macie Państwo do zaoferowania jakieś gotowe rozwiązania?
Oczywiście. Jednym z nich jest na
przykład usługa „Zawsze biznes” dająca nielimitowane rozmowy z użytkownikami sieci T-Mobile w kraju i
na całym świecie. Co ważne, znajdujący się zagranicą rozmówca niekoniecznie musi mieć polski numer. Z
tej usługi może skorzystać każdy
przedsiębiorca, niezależnie od tego,
jaką firmę prowadzi.
Czy najnowsze rozwiązania technologiczne również znajdują zastosowanie w redukcji kosztów
rozmów międzynarodowych?
Spośród naszych najnowszych produktów warta polecenia jest aplikacja sieci Heyah dostępna dla
telefonów z systemem Android –
Freeyah. Działa ona na tej samej zasadzie jak usługa Skype. Aplikacja
Freeyah jest całkowicie bezpłatna i
może ją zainstalować użytkownik dowolnej sieci na świecie. W przypadku klientów sieci Heyah, którzy
zakupią odpowiedni pakiet danych,
rozmowy prowadzone przez Freeyah
są nielimitowane i bezpłatne - nie
konsumują danych z zakupionego pakietu internetowego, który można
wykorzystać na inne cele.
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Trendy | Tnij koszty roamingu, korzystajàc z nowych rozwiàzaƒ

Jak minimalizowaç koszty połàczeƒ
NEGOCJUJ WARUNKU z operatorami sieci. Im
większa jest firma, tym większą ma szansę na
indywidualne stawki za połączenia zagraniczne
Przy ograniczaniu kosztów rozmów
zagranicznych istotne są nie tylko
dobrze wynegocjowane umowy z operatorem, ale również wiedza na temat
dostępnych na rynku usług mobilnych.
Jedną z nich jest karta roamingowa
pre-paid.

Agata Wołosik-Wysocka

R

oaming zwykłemu Êmiertelnikowi
kojarzy si´ najcz´Êciej z du˝ymi
kosztami. Ró˝nica przy biurze podró˝y polega na tym, ˝e zwykły Êmiertelnik korzysta z roamingu raz do roku,
a touroperator – bez przerwy, gdy˝ jest
to zwiàzane z jego działalnoÊcià operacyjnà. Je˝eli biuro podró˝y korzysta z
du˝ej liczby połàczeƒ zagranicznych,
ten właÊnie fakt powinien byç dla niego
punktem wyjÊcia przy negocjacjach cenowych z operatorami.

1

Określ swoje potrzeby,
sprawdź jak duży jesteś

Wiedza na temat cz´stotliwoÊci
ewentualnie wykonywanych połàczeƒ
zagranicznych w standardowym okresie funkcjonowania biura jest bardzo
wa˝na. Znaczenie ma tutaj nie tylko
wielkoÊç biura, ale przede wszystkim
jego specjalizacja. Dla firm, które w
swojej ofercie majà wycieczki do odległych zakàtków Êwiata i tych, które
organizujà jedynie wyjazdy autokarowe po Polsce, znaczenie roamingu b´dzie miało zupełnie inny wymiar.
Warto te˝ zwróciç uwag´ na to, czy
korzystamy ze stawek regulowanych
przez Uni´ Europejskà, czy te˝ cz´Êciej łàczymy si´ telefonicznie z innymi kontynentami. Nale˝y wi´c
zdefiniowaç swoje potrzeby. B´dzie to
niezwykle wa˝ne podczas negocjacji z
operatorem, pozwoli bowiem uniknàç

BĄDŹ NA BIEŻĄCO z nowościami na rynku usług
telekomunikacyjnych. Duża konkurencja sprawia,
że ciągle pojawiają się nowe promocje na połączenia

sytuacji, gdy proponowana przez
niego oferta, choç na pozór atrakcyjna, w ogóle nie dotyczy obszaru działania firmy. Przed negocjacjami z
operatorem warto postawiç sobie kilka pytaƒ, aby lepiej poznaç własne
potrzeby:
Czy cz´sto dzwonimy za granic´?
W jaki sposób najcz´Êciej kontaktujemy si´ z kontrahentami, pracownikami, czy sà to maile, SMS-y czy
rozmowy głosowe? Czy chcemy kontrolowaç, jak cz´sto nasi pracownicy
korzystajà z roamingu? Odpowiedzi
na takie pytania b´dà bazà przy negocjacjach z operatorem.

2

Porównaj oferty operatorów

Rynek usług telekomunikacyjnych
w Polsce jest bardzo rozbudowany,
operatorzy konkurujà ze sobà, co daje odbiorcom ich usług mo˝liwoÊç wybrania wyjàtkowo atrakcyjnej oferty.
Kluczem do sukcesu jest ciàgłe monitorowanie ofert operatorów i rozeznanie w dost´pnych na rynku
nowoczesnych rozwiàzaniach telekomunikacyjnych. Przykładowo, sieç T-mobile oferuje usług´ Wsz´dzie
Rozmawiaj, która jest odpowiedzià na
zwi´kszonà cz´stotliwoÊç rozmów zagranicznych wykonywanych przez
okreÊlone firmy. W przypadku tej
usługi u˝ytkownik płaci za minut´ rozmowy za granià tyle samo co w kraju.
T-mobile oferuje równie˝ usług´
Wsz´dzie w Sieci, która daje mo˝liwoÊç korzystania z Internetu w telefonie lub komputerze w ramach
roamingu w krajach UE. Skoro na
rynku pojawiajà si´ tego typu oferty,
Êcisła konkurencja operatorów byç
mo˝e sprawi, ˝e niedługo pojawià si´
równie˝ podobne produkty innych

OPINIA
Dariusz Wronikowski, Kierownik Działu Informatyki,
Neckermann
Gdy w połowie 2011 roku zbieraliśmy oferty od operatorów telekomunikacyjnych na usługi głosowe dla naszej firmy, otrzymaliśmy ogromną
ilość informacji na temat funkcjonalności rozwiązań różnych operatorów.
Obecnie nasza firma zakończyła negocjacje z operatorami telekomunikacyjnymi i z całą pewnością możemy zagwarantować, że są one opłacalne. Negocjacje z operatorem mogą dotyczyć opłat bezpośrednich, takich
jak cena abonamentu oraz cena za rozmowy, ale również w ofertę mogą
być wliczone dodatkowe usługi oraz wymiana aparatów telefonicznych na nowoczesne,
umożliwiające telekonferencje oraz wideokonferencje pomiędzy współpracownikami. Nasza
firma w negocjacjach wykorzystała jeszcze jedną możliwość, tzn. dostęp do oferty promocyjnej dla biur i agencji franchisingowych.

„Prawo w turystyce”
książka zawiera zbiór aktów prawnych niezbędnych do pracy w branży
turystycznej oraz pełny tekst Ustawy o turystyce z dnia 28 sierpnia 1997 r.
z aktualizacją na dzień 16 maja 2011 r.
Objętość 200 stron. Wartość 120 pln. Wydawca: „Wiadomości Turystyczne”

ZAMÓW

WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

KORZYSTAJ Z KOMUNIKATORÓW internetowych.
Wykupiony abonament pozwoli dzwonić również na
telefon stacjonarny, a koszty połączenia będą obniżone

firm. Warto byç na bie˝àco z ofertà
konkurencji, aby w rozmowach ze
swoim partnerem biznesowym, którym jest przecie˝ operator sieci, negocjowaç indywidualne rozwiàzania.

3

Korzystaj z komunikatorów
internetowych

Przedsi´biorcy nie wyobra˝ajà sobie funkcjonowania bez korzystania z
Internetu. Ma on wpływ na niemal
ka˝dy aspekt działalnoÊci firmy.
Nie inaczej jest z rozmowami
mi´dzynarodowymi. Korzystajàc z
komunikatorów internetowych, mo˝emy zaoszcz´dziç ogromne sumy na
rozmowach zagranicznych. WłaÊciwie,
w porównaniu do stawek połàczeƒ
tradycyjnych operatorów, sà one bezkonkurencyjne. Opierajà si´ o technologi´ VoIP (Voice over Internet
Protocol). Pozwala ona na przeprowadzanie rozmów za poÊrednictwem Internetu. Koszt takiej rozmowy to
przykładowo 20 gr za minut´ na telefony komórkowe i 3 gr na telefony
stacjonarne. Operatorów udost´pniajàcych mo˝liwoÊç dzwonienia przez
Internet jest wielu. Jednym z najbardziej popularnych jest Skype. Łàczenie si´ za pomocà Internetu jest
opłacalne szczególnie dla małych
firm, gdy˝ nie posiadajà one du˝ej
liczby kontrahentów. Aby system był
opłacalny i dobrze funkcjonował, niezb´dna jest integracja central telefonicznych PBX z usługà Skype. W
przypadku du˝ej i Êredniej firmy,
gdzie jest zwykle wielu kontrahentów
zagranicznych b´dzie to utrudnione.
Komunikatory internetowe pozwalajà nie tylko na komunikacje werbalnà, ale tak˝e wizualnà oraz na
przesyłanie danych, nie wspominajàc
o videokonferencjach. Jednak majà
równie˝ wady. Wymagajà sporych nakładów sprz´towych, a tak˝e odpowiedniego oprogramowania. JakoÊç
połàczeƒ nie zawsze jest wysoka.

4

Zawsze negocjuj dobre
warunki

Operatorzy, z którymi biura podpisujà umowy, sà otwarci na negocjacje,
dlatego warto, a nawet trzeba, podejmowaç z nimi rozmowy na temat
mniejszych kosztów za połàczenia zagraniczne. Umowa z operatorem jest
dwustronna, zyskaç majà obie strony,
dlatego usługodawcy sà elastyczni i
dostosowujà swojà ofert´ do indywi-

Jedyne kompendium w Polsce
tel. 22 822 20 16
prenumerata@2eurosys.pl
www.wiadomosciturystyczne.pl

egzemplarz książki GRATIS otrzymasz po zamówieniu prenumeraty „Wiadomości Turystycznych”, po przedłużeniu prenumeraty,
zamówieniu dodatkowych egzemplarzy dla swoich współpracowników. Poinformuj o promocji swoich partnerów biznesowych.

dualnych potrzeb danego biura. Bardzo wa˝na przy negocjacjach jest znajomoÊç oferty konkurencji, co daje
wa˝ne argumenty i pewnoÊç siebie,
rzecz niezb´dnà w negocjacjach. Dla
operatorów firmy to atrakcyjny klient,
dlatego tym łatwiej pójdà z nami na
ust´pstwa. Przy negocjacjach trzeba
zachowywaç wszelkie ustalenia w formie pisemnej (nawet maile), które b´dà
niezb´dne
w
przypadku
jakichkolwiek problemów lub niejasnoÊci. Rynek operatorów telekomunikacyjnych bardzo szybko si´
zmienia, nie warto wi´c osiadaç na
laurach po wynegocjowaniu dobrych
warunków, ale stale negocjowaç kolejne, je˝eli u konkurenta pojawia si´
atrakcyjna dla nas oferta. W praktyce
okazuje si´, ˝e jedynie małe firmy zawierajà umowy, w których otrzymujà
ogólnodost´pne stawki, im wi´ksza
firma, tym wi´ksze pole do zni˝ek i
ofert dopasowanych ÊciÊle do profilu
działalnoÊci.

5

Szukaj promocyjnych ofert

Niezwykle wa˝na jest równie˝
wiedza na temat dost´pnych usług
mobilnych. To właÊnie wykorzystanie
najnowszych technologii pozwala
zaoszcz´dziç
ogromne
firmom
pieniàdze. Jednym z takich rozwiàzaƒ
jest karta roamingowa pre-paid.
Wykorzystuje ona system VoIP (Voice
over Internet Protocol). Korzystajàc
z karty, w biurach podró˝y mo˝na
zaoszcz´dziç spore sumy. Szczególnie
je˝eli kart´ otrzymujà pracownicy
biura, wyje˝d˝ajàcy za granic´, np. jako rezydenci do Egiptu. Mogà oni korzystaç z tego rozwiàzania, płacàc
niemal 90 proc. mniej, ni˝ gdyby korzystali z telefonii komórkowej według standardowych taryf. Mało tego,
pracodawca kontroluje całkowicie
koszty takich rozmów, co nie jest bez
znaczenia.
Operatorzy majà do zaoferowania
du˝o atrakcyjnych promocji, z których
warto korzystaç. Komunikator Skype
oferuje rozmowy bez ograniczeƒ, a
tak˝e stałe opłaty do jednego kraju,
Europy lub całego Êwiata. Ta promocja dotyczy przede wszystkim połàczeƒ na telefony stacjonarne.
Natomiast operatorzy tradycyjni majà
w swojej ofercie specjalne, obni˝one
stawki do wybranych krajów. Im wi´cej wiemy o usługach oferowanych
przez operatorów, tym łatwiej b´dzie
nam negocjowaç.
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Sylwetka | Zdaniem Waldemara MiÊko prawdziwy sukces mo˝na osiàgnàç wyłàcznie poprzez współdziałanie

Sport to moja największa pasja
Waldemar Miśko przez całe swoje życie wierny był ideałowi kalos kai agathos. Uprawiał wiele dyscyplin, m.in.
futbol, lekkoatletykę i jazdę na motorze.
Po latach przerwy powrócił do biegania, które pozwala mu odpocząć po pracy zawodowej.

romantyczny spacer. Po przejÊciu
niespełna 50 m, otoczyły nas hordy
dzieci i dorosłych ˝àdajàcych, i to wyjàtkowo natarczywie, pieni´dzy. Nasz
powrót do hotelu został wi´c zdecydowanie przyÊpieszony, poniewa˝ byliÊmy zmuszeni wracaç niemal biegiem
– Êmieje si´.

Monika Chojnacka

Dać sto procent swoich możliwości

W

aldemar MiÊko czas lubi sp´dzaç aktywnie. Uwa˝a, ˝e du˝o prawdy kryje si´ w
staropolskich przysłowiach, zwłaszcza
w tym mówiàcym o dobrym wpływie
odrobiny gimnastyki. – Zawsze byłem
zwolennikiem ruchu, bo to pomaga w
codziennym ˝yciu. Jestem przekonany, ˝e stara zasada „w zdrowym ciele,
zdrowy duch” sprawdza si´ w 100 procentach. Dzi´ki aktywnoÊci fizycznej
łatwiej poradziç sobie ze stresem i
licznymi, naprawd´ powa˝nymi, problemami – mówi. Najch´tniej wybiera trzy formy sportowego relaksu:
futbol, lekkoatletyk´ i jazd´ na motorze. – Z dwiema pierwszymi dyscyplinami jestem zwiàzany od dawna.
Jeszcze w czasach szkoły Êredniej poÊwi´całem im du˝o czasu – grałem w
piłk´ no˝nà oraz czynnie uprawiałem
biegi długie i Êrednie – opowiada.
Obecnie, po kilkudziesi´ciu latach
przerwy, powrócił do biegania. Dla
niego to jednak nie tylko regularna
dawka dobrej energii, ale powa˝ne
wyzwanie. – Na razie przemierzam
dystanse liczàce 10-15 km. Przymierzam si´ jednak do startu w półmaratonie i maratonie – wyznaje. JeÊli
tylko pozwala mu na to czas, wychodzi te˝ na muraw´, by zagraç piłkarski
mecz w barwach dru˝yny „oldbojów”.
Ostatnio jednak ka˝dà wolnà chwil´
poÊwi´ca motocyklom. – Po latach
znowu wsiadłem na motor. Od roku
nadrabiam zaległoÊci mojej młodzieƒczej pasji – przyznaje z radoÊcià.

Od budownictwa do turystyki
Plany Waldemara MiÊko dotyczàce
jego kariery zawodowej były całkowicie inne od tego, czym zajmuje si´ dzisiaj. W latach 80. został absolwentem
budownictwa na Politechnice Szczeciƒskiej. Zaraz po studiach rozpoczàł

Nie ukrywa, ˝e w pracy zawodowej
spotyka si´ z problemami. Najcz´Êciej
jest to brak zrozumienia, ˝e sukces
mo˝na osiàgnàç na drodze współpracy. – Niestety w tej bran˝y cz´sto
nie do przyj´cia wydaje si´ byç myÊl, i˝
do sukcesu mo˝na dojÊç poprzez
współprac´, a nie êle poj´tà konkurencj´ – tłumaczy. Twierdzi jednak, ˝e
dzi´ki wsparciu ze strony przyjaciół i
kolegów majàcych wi´ksze doÊwiadczenie w turystyce, udaje mu si´ wychodziç z opresji. Wyznaje bowiem
zasad´, ˝e w ka˝dej organizacji najwa˝niejsi sà ludzie. A tych zwiàzanych
z sektorem turystycznym szczególnie
ceni za wysokie kompetencje, wytrwałoÊç w dà˝eniu do celu oraz umiej´tnoÊç podejmowania nieszablonowych
działaƒ.

Zawsze trzeba mieć marzenia

karier´ zawodowà. Zatrudnienie znalazł w Urz´dzie Miasta i Gminy Karlino, gdzie zajàł stanowisko specjalisty
ds. budownictwa. Zaledwie po 3 miesiàcach awansował. – Zostałem dyrektorem
zakładu
gospodarki
komunalnej i mieszkaniowej – opowiada. Na kolejny sukces nie trzeba
było długo czekaç. – Półtora roku póêniej, w lutym 1993 roku, objàłem funkcj´ burmistrza Karlina, którà sprawuj´
do dziÊ – dodaje. Do turystyki trafił
jeszcze póêniej. – Zaledwie pi´ç lat temu zostałem członkiem ZROT-u.
Ogromne zaanga˝owanie pojawiło si´
jednak dopiero w 2009 roku, kiedy zostałem jej prezesem. Wtedy turystyk´
zaczàłem postrzegaç jako swojà pasj´
i wielkie ˝yciowe wyzwanie – tłumaczy.

Ankieta: Lubię lekturę przewodników turystycznych

fot. Archiwum prywatne (6)

Wojciech M. Leszek, Agencja Turystyczna „Wilejka”, Łódź
Wybrałem pracę w turystyce, bo... od dzieciństwa marzyłem o
podróżach. Pierwszą, najważniejszą książką był geograficzny atlas
świata, którego wertowanie było dla mnie zwiedzaniem świata.
Pierwsza praca w turystyce... od czasów studenckich pilotowałem grupy do Związku Radzieckiego: zarówno w rejon Kaukazu, Azji
Środkowej, jak i do Moskwy czy Kijowa.
W mojej pracy lubię... ludzi życzliwych, zadowolonych z życia, którzy z szacunkiem odnoszą się do innych.
W mojej pracy nie lubię... osób narzekających bez powodu, permanentnie niezadowolonych z życia.
W pracownikach cenię... przede wszystkim fachowość, odpowiedzialność i lojalność.
Czuję satysfakcję, gdy... klienci miło wspominają wyjazdy organizowane przez Agencję
Turystyczną „Wilejka”. Kiedy zadowoleni wracają z podróży na Kresy I i II Rzeczypospolitej, na Krym, Kaukaz czy do Petersburga.
Wolny czas spędzam... najczęściej nad dobrymi przewodnikami oraz wspominając zrealizowane podróże. Lubię również pielęgnowanie ogrodu.
Wyjazd, który najmilej wspominam... ostatni wyjazd do Uzbekistanu, który ponownie
odwiedziłem po kilkunastoletniej przerwie oraz trzytygodniowy pobyt w Indiach.
Ulubiona książka... „Życie i nauki mistrzów Dalekiego Wschodu” Bairda T. Spaldinga
oraz dobre przewodniki turystyczne.
Największe życiowe osiągnięcie... wyprowadzka poza Łódź do własnego domu na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.
Gdybym nie był tym, kim jestem, byłbym... na pewno pracowałbym w charakterze pilota-przewodnika albo po prostu zostałbym podróżnikiem.

Drugà z pasji Waldemara MiÊko sà
podró˝e. Niestety, ze wzgl´du na
mnogoÊç zadaƒ, nie ma zbyt wiele czasu na wyjazdy. Jest jednak kilka takich
wycieczek, które gł´boko zapadły mu
w pami´ç. – Ze wzgl´du na egzotyczny
klimat miło wspominam pobyty w Indiach i Chinach. Dobrze zapami´tałem równie˝ wyjazd studyjny do
Hiszpanii. Tam zapoznawałem si´ z
doÊwiadczeniami Hiszpanów w zakresie kreowania, budowania i sprzedawania produktów turystycznych –
przyznaje. Wiele wypraw odbył tak˝e
całkowicie prywatnie. SpoÊród nich za
najwspanialszà uznaje t´ do Indii. –
Wspólnie z grupà przyjaciół wybrałem
si´ do Indii. Pewnego wieczoru nasze
mał˝onki zaproponowały wieczorny,

Zarówno w sprawach zawodowych,
jak i prywatnych snuje marzenia. JeÊli
chodzi o prac´, chciałby jak najlepiej
przygotowaç gmin´ Karlino do nast´pnego okresu programowego UE.
– JeÊli natomiast chodzi o hobby, z
niecierpliwoÊcià oczekuj´ majówki,
którà sp´dz´ z kolegami podczas kilkudniowej wyprawy motocyklowej do
Szklarskiej Por´by, by zwiedzaç południe naszego kraju. W przyszłoÊci
chciałbym dysponowaç nieco wi´kszà
iloÊcià wolnego czasu, by cz´Êciej mieç
okazj´ podró˝owania po Polsce.

Curriculum vitae
Waldemar Miśko urodzony w 1961 r.,
ukończył Politechnikę Szczecińską. Od
1993 r. jest burmistrzem Karlina. Interesuje się sportem oraz motocyklami. Jest
żonaty, ma troje dzieci.

Kadry | Pomorska ROT ma nowà szefowà

Spokojna kontynuacja strategii
Krystyna Hartenberger-Pater została nowym dyrektorem biura Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
Obejmując tę funkcję, zajmie się kontynuacją promocji regionu prowadzonej na
rynkach zagranicznych oraz opracowaniem planu działania na kolejne miesiące.

D

o obowiàzków nowej dyrektor b´dzie nale˝ało
głównie
utrzymywanie
współpracy z przewoênikami, koordynowanie promocji zagranicznej
oraz
wdro˝enie
zintegrowanego systemu informacji turystycznej, przy współudziale Departamentu Turystyki
UMWP.
Krystyna Hartenberger-Pater jest
magistrem geografii oraz absolwentkà
studiów podyplomowych z zakresu kierowania projektami programu rozwoju
regionalnego i funduszy strukturalnych
UE na Uniwersytecie Gdaƒskim. Z

bran˝à turystycznà zwiàzała si´ szeÊç lat
temu poprzez współtworzenie regionalnego biura projektu „Turystyka – wspólna sprawa”. W listopadzie 2006 r.
dołàczyła do zespołu biura PROT, podejmujàc prac´ na stanowisku specjalisty ds. rozwoju. W styczniu 2008 r.
została zast´pcà dyrektora
biura, odpowiadajàc m.in. za
przygotowanie i realizacj´
projektów finansowanych ze
Êrodków zewn´trznych. Na
stanowisku dyrektora biura
zastàpiła Wojciecha Krefta.
W najbli˝szym czasie
Krystyna Hartenberger-Pater ma zadbaç o prawidłowe
wdro˝enie ZSIT oraz otwarcie Pomorskiego Centrum Informacji
Turystycznej. – Na pewno nie zrezygnujemy z pozyskiwania Êrodków unijnych,
które dajà mo˝liwoÊç realizacji szeregu
inicjatyw, poczàwszy od szkolenia kadr
a˝ po organizacj´ niestandardowych akcji promocyjnych – mówi. MC
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stanowiska
 CZTERECH DYREKTORÓW POIT
POZOSTANIE NA STANOWISKACH.
Nowe umowy, obowiązywać będą do
2015 r. Mariusz Łata, dyrektor placówki w Japonii pozostanie na stanowisku
do 15 sierpnia, do 31 sierpnia – Jan
Wawrzyniak z POIT w Berlinie. Kontrakty dwóch pozostałych dyrektorów obowiązują do grudnia 2015 roku. Andrzej
Sierakowski z moskiewskiego POIT-u
podpisał umowę do 2 grudnia, a Włodzimierz Szczurek z placówki w Kijowie
– do 16 grudnia. MC
 WOJCIECH KĘSIK OBJĄŁ STANOWISKO DYREKTORA ZARZĄDZAJĄCEGO W IBISIE. Został nim 1 marca
br., w hotelach Ibis i Ibis budget Warszawa Reduta. Karierę zaczynał w Mercure Warszawa Fryderyk Chopin,
zajmując kolejne stanowiska, począwszy od recepcjonisty, a kończąc na managerze obiektu. Następnie pracował
jako zastępca dyrektora
ibis Warszawa Ostrobramska, zastępca dyrektora w ibis Warszawa Centrum, a także dyrektor ibis
Katowice-Zabrze. Zarządzał także hotelami ibis w
Krakowie i Warszawie, a
od 2008 roku pełnił funkcję dyrektora generalnego
ibis Warszawa Centrum.
Kęsik jest absolwentem
ekonomii na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. MC
 MAŁGORZATA KALINOWSKA-KLIMEK ZOSTAŁA DYREKTOREM ZARZĄDZAJĄCYM IBIS W KRAKOWIE.
Obiekty Ibis i Ibis budget Kraków Stare
Miasto, otwarto 16 kwietnia. Małgorzata Kalinowska-Klimek, do zespołu Grupy Orbis dołączyła w roku 2001.
Najpierw pracowała jako kierownik recepcji i rezerwacji w hotelu ibis Katowice- Zabrze. W lipcu 2004 r. awansowała
na stanowisko asystentki dyrektora ds.
kadrowo-księgowych. Następnie, przez
dwa lata, pełniła funkcję zastępcy dyrektora w ibis Łódź, od 2006 r. dyrektora hotelu ibis Katowice-Zabrze, a od
2009 r. dyrektora ibis Kraków Centrum.
Kalinowska-Klimek skończyła Technikum Hotelarskie w Wiśle oraz Policealną Szkołę Zarządzania Personelem. MC
 CHRISTIAN BARBIER ZOSTAŁ PROJECT MANAGEREM IBIS MEGA
BRAND. Z firmą Accor związany jest
od siedmiu lat. Zanim objął stanowisko
project managera w ibis
Mega Brand, pracował
w ibis Poznań, a od 4
lat pełnił funkcję general
managera w hotelu Etap
Katowice Centrum. Karierę zawodową rozpoczął
we francusko-norewskiej
Izbie Gospodarczej. Barbier jest absolwentem
warszawskiej
Szkoły
Głównej Handlowej, ekonomii na paryskim uniwersytecie X Nanterre oraz zarządzania na Sorbonie. MC
 ANNA CIESZKOWSKA ZOSTAŁA
DYREKTOREM SPRZEDAŻY I MARKETINGU ALBA TOURS. W kwietniu dołączyła ona do zespołu toruoperatora.
Karierę zawodową zaczęła w biurze ATJ
Lingwista jako specjalista ds. turystyki.
Ostatnio, przez 8 lat, pracowała w Wezyr Holidays, z którym związała się w
2004 roku. Współpracę z biurem rozpoczęła jako specjalista ds. turystyki, a od
2008 była kierownikiem działu marketingu. Anna Cieszkowska jest absolwentką turystyki Wyższej Szkoły
Turystyki w Podkowie Leśnej. MC
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Lato 2012 | Trzy dni targów obfitowały w konkursy, koncerty i wydarzenia towarzyszàce

w branży
SPOTKANIA

Fot. Materiały promocyjne

 MAZOWSZE ZAPREZENTOWAŁO
SWOJE KULINARNE OBLICZE NA
TARGACH LATO. Przed wejściem
na targi swoje specjały oferował
„Dwór Mościbrody”, a w hali targowej
pełną klimatu staropolską karczmę
stworzyły restauracje „Retro Skib-

Dzieƒ targowy Lato

konywali coraz to nowe szklane cudeńka. Począwszy od różnego rodzaju
wazonów, a na wyrafinowanych bibelotach kończąc. Zwiedzający mogli
również samodzielnie odcisnąć stempel w gorącej masie, dzięki czemu powstawały okolicznościowe szklane
medale z inskrypcją: Krosno – Miasto
Szkła. KP
NAJLEPSI NA TARGACH LATO
2012. Pierwszą nagrodę, za najlepsze
stoisko, otrzymała Wielkopolska Organizacja Turystyczna, zaraz za nią uplasowała się Pomorska Regionalna
Organizacja Turystyczna, trzecie miejsce zaś zajął Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego. Wyróżnienia za najciekawszą aranżację stoiska
otrzymały: Lokalna Organizacja Turystyczna „Mazury Południowe”, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji
Ziemi Łowickiej i Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego. Specjalnym wyróżnieniem za najlepszy program imprez dla zwiedzających na
stoisku targowym uhonorowano Sa-

Fot. Marzena Zarzycka



morząd Województwa Mazowieckiego oraz Stołeczne Biuro Turystyki,
które wyróżniło się organizując m.in.
piłkarską strefę dla fanów. MZ

Trzydniowe targi Lato oraz towarzyszące im po raz pierwszy Regionalia, cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród mieszkańców
Warszawy. Do najbardziej popularnych stoisk tworzyły się kolejki, a konkursy organizowane przez wystawców skutecznie
przyciągały tłumy gości. Niektóre ze stoisk zachwycały rozmachem i estetyką wykonania. Regionalia z kolei były rajem dla smakoszy
tradycyjnej polskiej kuchni, a także dla najmłodszych.

Róże rozdane

Fot.Henryk Czechowski BINFO Kraków (4), Marzena Zarzycka

Fot. Marzena Zarzycka

 SZKLANE CUDA NA PATYKU. Jednym z najbardziej rzucających się
w oczy stoisk na zewnątrz hali wystawowej, był namiot huty szkła w
krośnie. Prócz wydobywającego się
z rozpalonego hutniczego pieca szumu,
uwagę przykuwali przede wszystkim
rzemieślnicy i ich wyroby. Pracujący
na zmianę mężczyźni nieustannie wy-

Fot. Wiadomości Turystyczne (16)

niew” i „Zaścianek Szlachecki” z Siedlec. Na stoisku Mazowsza prezentowała się restauracja „Zamek” z Pułtuska, do poznania ziemi sochaczewskiej
zachęcano smakowitą babką ziemniaczaną. „Mazowiecka Micha Szlachecka” to nowy produkt turystyczny
wspierany przez MROT. EM

Podczas tegorocznych targów „Lato”
rozdano nagrody “Wiadomości
Turystycznych” za najlepszy katalog.

U

roczyste rozdanie nagród dla laureatów konkursu „Ró˝a Kolumba”
odbyło si´ w niepowtarzalnej atmosferze Folwarku Klepisko w Niepor´cie. W imieniu zwyci´zcy tegorocznej
edycji konkursu, biura Neckermann
Polska, nagrod´ odebrała Magda Plutecka-Dydoƒ, rzecznik prasowy i PR
manager. Dyplomy z ràk Kapituły
konkursu odebrali równie˝: Magdalena Omylska, kierownik sprzeda˝y Ecco Holiday, Leila Ben Arfi, prezes
Best Reisen Group oraz Dominik Pawelec i Monika Moroƒ, przedstawiciele biura Rego Bis. MZ

>> WIĘCEJ ZDJĘĆ na www.wiadomosciturystyczne.pl

Wieczór wystawców na klepisku

Otwarcie z honorami
W

prowadzonym przez prezes MT
Targi Urszul´ Pot´g´ oficjalnym
otwarciu Targów Lato 2012 wzi´ła
udział Êmietanka bran˝y turystycznej.
Owacje wzbudziły słowa poseł Alicji
Olechowskiej, która przypomniała o
wypadajàcym w tym czasie jubileuszu
10-lecia obj´cia prezesury PIT przez
Jana Korsaka. Wydarzeniem uÊwi´cajàcym poczàtek targów było równie˝
rozdanie orderów Zasłu˝onych dla Turystyki. Odznaczeni nimi zostali: Marek
Kamieƒski (właÊciciel Mag-Mar), Danuta Kornatowska (NadwiÊlaƒska
Agencja Turystyczna) oraz Władysław
Ortkiewicz (Pałac pod Bocianim
Gniazdem). KP

U

czestnicy targów bawili si´ wspólnie
na wieczorze wystawców, który
odbył si´ w piàtkowy wieczór w
„Folwarku Klepisko” w Niepor´cie.
Wystawcom, dzi´ki zabiegom przedstawicielek Mazowsza, regionu partnerskiego, ju˝ w autokarach dopisywał

dobry nastrój. Powitani przez Urszul´
Pot´g´, prezes MT Polska goÊcie zasiedli do suto zastawionych stołów w lokalu o folklorystycznym wystroju.
Rozbawione towarzystwo szybko zapełniło cały parkiet, taƒczàc do póênych godzin nocnych. MZ

>> WIĘCEJ ZDJĘĆ na www.wiadomosciturystyczne.pl

