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PORADNIA UOKiK

Zmiana umowy w czasie
trwania imprezy
Z punktu widzenia organizatora umowa o imprezę powinna
strona 22
być elastyczna.
TUI wypowiada wojn´ agentom?
Punktem zapalnym była umowa
agencyjna, którà agenci uznali za
nieuczciwà.
strona 5
BIURA
Rok szkolny taki sam, lecz w innym układzie. Propozycja skrócenia roku szkolnego spotkała się
z ostrą krytyką rodziców. Tymczasem wystarczyłoby
zmienić układ funkcjonujących już przerw. strona 6

TRENDY
Przyjazdy do Europy Środkowo-Wschodniej bardziej
dynamiczne. Zmienia się kierunek turystycznych podróży po Europie. Analitycy zmianę trendów upatrują
strona 4
w niepewnej sytuacji ekonomicznej.

BIURA
Właściciele Oasis inwestują w brokera lotniczego.
Firma jest spółką-córką niemieckiej grupy Spot Group. Okazuje się jednak, że współwłaścicielami Spot Charstrona 6
ters są osoby powiązane z Oasis Tours.

WT SONDA NUMERU
Czy umowy agencyjne powinny być pisane indywidualnie?
TAK. Są zapisy w umowach, które agenci
z chęcią by negocjowali – mówi Ewa Kaźmierow- ska, właścicielka biura Globi. strona 4
OFERTA
Wrześniewski zastępuje Gaidę. Nieoficjalne źródła
informują, że Abdelfetah Gaida rozstaje się z firmą
na dobre. Oficjalna wersja mówi, że dotychczasowy wiceprezes nie wykonuje powierzonych mu obowiązków
strona 5
w związku z problemami zdrowotnymi.

DESTYNACJE
First Class zarobi miliony. Biuro podróży First Class
zwyciężyło w przetargu na zakup biletów lotniczych
dla 50 instytucji państwowych, rozpisanym przez rząstrona 6
dowe Centrum Usług Wspólnych.

DESTYNACJE
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Mały kraj dużych możliwości. Unię Europejską mamy także na północny wschód od naszych granic.
Mała Estonia prezentuje nieznane szerzej atrakcje, jest
łatwo osiągalna, a leży tylko trochę dalej niż turystyczstrona 8
nie spenetrowana Litwa.

WT praktyczne prawo
Warto pamiętać, że przepisy przewidują sankcje w postaci
wykreślenia z rejestru, a czasem zakazu prowadzenia działalności. Przeważnie wykreślenie następuje po przeprowadzestrona 20
niu kontroli.
Istotny wyrok zapadł w październiku przed Trybunałem
Sprawiedliwości UE. Okazuje się, że pasażerowie opóźnionego lotu mają prawo do odszkodowania za odmowę
strona 21
przyjęcia na pokład kolejnego rejsu.
Planuje się zawarcie umów z państwami sąsiadującymi
oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Według Komisji Europejskiej działania te zniwelują efekty kryzysu odstrona 21
czuwalnego dla branży lotniczej.

Jestem niepoprawnym pracoholikiem
Mimo wielu lat spędzonych w samorządzie, pamięta, że kluczem do sukcesu nie
jest urzędnicza zachowawczość, lecz odwaga w podejmowaniu decyzji. strona 23
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ŚRODKI UNIJNE

Przedsi´biorcy nie skorzystali z funduszy
Zbli˝ajàce si´ do finiszu rozdanie Êrodków
unijnych ka˝e zastanowiç si´ nie tylko nad celowoÊcià ich wydawania, lecz tak˝e nad efektywnoÊcià projektów.
strona 13

Wydarzenia | Tegoroczna edycja Tour Salonu wydaje si´ skromniejsza ni˝ poprzednie

Poznań obowiązkowy
w czasie kryzysu

Poznański Tour Salon w oczach wystawców to impreza dwa w jednym. W ramach jednego wydarzenia można
się spotkać zarówno z kontrahentami, agentami, jak i z klientami indywidualnymi.
Marzena German

W

ystawcy potwierdzajà, ˝e targi Tour Salon to jedna z
wa˝niejszych bran˝owych
imprez w kraju. Jest to czas omówienia minionego sezonu z kontrahentami, oraz planowania wspólnych
przedsi´wzi´ç marketingowych na
rok kolejny.

W zimowo-letnim klimacie
Na Tour Salonie pojawili si´ ró˝ni wystawcy. Poza biurami podró˝y,
swoje oferty prezentowały kraje i
regiony z Polski oraz z zagranicy. –
Na targach chcemy zaprezentowaç
wyloty z Poznania do Verony i Popradu, które realizowane sà za poÊrednictwem Eurolotu – mówi
Hanna Surma z Portu Lotniczego
Poznan-Ławica. Wag´ poznaƒskich
targów docenia tak˝e Ecco Holiday, które na Tour Salonie prezentuje wszystkie swoje marki. – Z
okazji targów przygotowaliÊmy
ofert´ specjalnà wyjazdu na Wyspy
Kanaryjskie – zdradza Katarzyna
Janowska z Ecco Holiday.

Kryzys dał się we znaki
Wystawcy nie kryli jednak, ˝e te-

Stoisko Małopolski, regionu partnerskiego targów, ozdobione było gigantycznymi koralami.

goroczna edycja targów jest skromniejsza w porównaniu z latami poprzednimi. Stoiska stały si´
mniejsze, na szerokoÊci zyskały natomiast alejki. Bardziej imponujàce
standy mo˝na było znaleêç wÊród
krajów i regionów. Oszcz´dnoÊç t´
mo˝na tłumaczyç poziomem zwro-

tu z inwestycji, czyli pieni´dzmi zarobionymi dzi´ki obecnoÊci na targach w stosunku do kosztu stoiska.
Tour Salon nadal przyciàga kontrahentów z Polski i zagranicy, cz´Êç
wystawców ceni sobie indywidualne spotkania biznesowe, inni chcà
pokazaç, ˝e ich firma jest w dobrej

kondycji finansowej. Dla wszystkich
targi przede wszystkim sà jednak
miejscem bezpoÊrednich rozmów,
których nie zastàpi nawet najbardziej zaawansowana technologia.
>> W NASTĘPNYM WYDANIU WT
czytaj pełną relację z Tour Salonu

Konkurs | Zakoƒczyła si´ druga edycja konkursu Ró˝a Regionów na najlepszy folder

Foldery coraz bardziej profesjonalne
Lepsza treść, ciekawe pomysły
– tak w oczach jury Róży Regionów 2012 prezentują się foldery
turystyczne.

D

o tegorocznej edycji zgłoszono 86 projektów z całej
Polski. WÊród nich wyró˝niono
blisko 30 wydawnictw zrealizowanych przez urz´dy i organizacje turystyczne, z których
wybrano zwyci´skà dziewiàtk´.
Publikacje oceniane były w jednej z trzech kategorii: Foldery,
Serie Wydawnicze i Projekty
Specjalne. Zgłoszone wydawnictwa oceniała kapituła zło˝o-

na z ekspertów, którzy analizowali poszczególne aspekty folderów. Konkurs miał na celu
nie tylko wyłonienie zwyci´zców. Była to przede wszystkim
okazja do przyjrzenia si´ tej
formie promocji regionów i
docenienia wysiłków twórców.
Poprzez organizowanie konkursu redakcja WiadomoÊci
Turystycznych stara si´ wskazaç, w jaki sposób warto promowaç polskie produkty
turystyczne oraz jakich bł´dów
nale˝y si´ wystrzegaç.
>> WIĘCEJ CZYTAJ

strona 9

Ze wszystkich zgłoszonych publikacji kapituła wybrała dziewięciu laureatów
– po trzy wydawnictwa z każdej kategorii. Wśród nich pojawia się coraz
więcej nowatorskich rozwiązań.
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WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

Dobry humor narodowy

LISTOPAD
2–6.11.2012 r. – IX edycja Polsko-Rosyjskiego Forum
Turystycznego, Lidzbark Warmiński, organizatorzy:
Polska Organizacja Turystyczna, Polski Ośrodek Informacji Turystycznej w Moskwie, UM Województwa
Warmińsko-Mazurskiego oraz Hotel Krasicki we współpracy z Grupą Anders, http://www.pot.gov.pl
7–8.11.2012 r. – Ogólnopolska Konferencja „Kultura
i Turystyka – wspólne korzenie", Łódź, organizatorzy:
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa
Łódzkiego, Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, www.konferencja2012.rotwl.pl
14.11.2012 r. – Ogólnopolska konferencja naukowa z
cyklu – „Kształcenie nowoczesnych kadr dla gospodarki turystycznej” pod tytułem „Zarządzanie wiedzą w turystyce a efektywność gospodarki turystycznej”,
Wrocław, organizatorzy: Katedra Turystyki AWF we
Wrocławiu, Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
Progres, www.konferencja.progres.media.pl
14–15.11.2012 r. – V forum Baltic Sea Tourism, Rostock, Niemcy, organizatorzy: Mecklenburg-Vorpommern Tourist Board, Kancelaria kraju Mecklenburg oraz
Visit EastDenmark, www.balticseatourism.net/
14–16.11.2012 r. – II Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”, Warszawa,
organizator: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

MARZENA
ZARZYCKA

Potęga medialna absurdalnych sytuacji jest nie do przecenienia. Co jakiś czas przez strony internetowe czy
portale społecznościowe przetacza się humorystyczne
tsunami, którego inspiracjami są bieżące wydarzenia.
Warunek jest jeden: wydarzenie musi mieç potencjał, musi wyzwalaç potencjał twórczy wÊród
przeÊmiewców naszej rzeczywistoÊci. Ju˝ w latach
70-tych pi´ciu Anglików i jeden Amerykanin, którzy z sobie tylko znanych pobudek sami nazwali
siebie Monty Pythonami, odkryli, ˝e nie ma nic zabawniejszego ni˝ ludzka głupota. Do dziÊ konsekwentnie wyÊmiewajà wszelkie jej przejawy,
inspirujàc wszelkiej maÊci dowcipnisiów do tego,
by poszli w ich Êlady. Trzeba przyznaç, ˝e nasza rzeczywistoÊç jest bogata w inspiracje z tego zakresu.
Fala internetowych memów, obrazków, komenta-

27.11.2012 r. – I Ogólnopolskie Forum Agentów Biur
Podróży, organizator: Wiadomości Turystyczne,
Warszawa, www.wiadomosciturystyczne.pl
29.11–1.12.2012 r. – VI Gremium Ekspertów Turystyki“ Wyzwania współczesnej polityki turystycznej”, Wrocław, orgaznizatorzy: Forum Turystyki
Regionów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, www.gremium.forumturystyki.pl
30.11.2012 r. – Ogólnopolska konferencja „Turystyka
i rekreacja – współczesne wyzwania, obszary i problemy badawcze”, Warszawa, organizator: Katedra Teorii
i Metodyki Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, www.awf.edu.pl
30.11–2.12.2012 r. – II Targi Turystyki Podróż Marzeń,
Kielce, organizatorzy: Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego, Regionalna Organizacja Turystyczna Woj.
Świętokrzyskiego, http://www.targikielce.pl/

ważne terminy
MINĄŁ TERMIN
31 października – Minął ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń na VI Gremium Ekspertów Turystyki
„Wyzwania współczesnej polityki turystycznej”,
www.gremium.forumturystyki.p
WAŻNE W NAJBLIŻSZYM CZASIE
6 listopada – kończy się termin głosowania na najlepsze hotele w Polsce w konkursie Best Hotel
Award 2012, besthotelaward.pl

LILIANA
OLCHOWIK

Socjologowie (jak choćby prof. Krzysztof Przecławski), zajmujący się etycznymi aspektami turystyki,
dużo miejsca poświęcają oddziaływaniu ruchu turystycznego na środowisko nie tylko przyrodnicze, lecz
także społeczne.
Lokalne społecznoÊci, szczególnie w regionach
słabo rozwini´tych cywilizacyjnie, nie pozostajà
oboj´tne wobec napływu obcych kulturowo goÊci z
ich wszystkimi nowoczesnymi gad˝etami i skomplikowanymi wymaganiami. Prostytucja, przy rosnàcym popycie ze strony przyjezdnych, – stała si´ w
Azji Południowo-wschodniej intratnym przemysłem. Jak ka˝dy oglàdałam wstrzàsajàce dokumenty o seksturystyce, z obleÊnymi cudzoziemcami w

roli schwarzcharakterów, ale jakoÊ nigdy nie kojarzyłam tego procederu z rodzimym, przaÊnym, polsko-katolickim rynkiem turystyki. I oto Jerzy
Turakiewicz zwrócił mojà uwag´ na pewne strony
internetowe z takimi oto zach´tami: „Pattaya – zobacz na własne oczy Êwiatowe epicentrum grzechu.
Je˝eli myÊlisz, ˝e mo˝na si´ nasyciç na zapas – tu
nasycisz si´ na całe ˝ycie”. Oferta wyjazdu do licznych w Tajlandii klubów go-go sàsiaduje z… galerià
„naszych dziewczyn”, które mogà rozkosznie umiliç egzotyczny pobyt. WłaÊciciel biura Semi Gałkiewicz przedstawia si´ bez pruderii jako
podró˝nik-amator, który sam podczas swoich podró˝y do Tajlandii nieraz korzystał „z usług filigranowych Tajek”. Wie, jak fatygujàce i czasochłonne
jest szukanie partnerek na miejscu, ba, szukajàc po
omacku, mo˝na trafiç na dziewczyny „mało profesjonalne, trudno te˝ wyłowiç te najładniejsze. A
przecie˝ pieniàdze warto wydaç na coÊ pewnego.
Rodzime biura podró˝y nie majà nawet jednej ciekawej oferty seksturystycznej i traktuj´ to jako tabu”.– Tymczasem dla singla wakacje – przekonuje
doÊwiadczony eksplorator Azji – zawsze b´dà wiàzaç si´ z niedosytem, je˝eli nie b´dzie miał tam ko-

m.zarzycka@wiadomosciturystyczne.pl
www.facebook.com/
WiadomosciTurystyczne

ALICJA
DĄBROWSKA

Skoro nie mogłam wyjechać na egzotyczne wakacje, wybrałam się do kina...
Oczywiście cały świat jest interesujący, ale Azja
to mój ulubiony kontynent. Jak smakuje Azja?
Można się o tym przekonać dzięki fascynującej
podróży tanim sumptem – za sprawą niemal zupełnie u nas nieznanej kinematografii.
W Warszawie i Wrocławiu zakoƒczył si´ właÊnie (30 paêdziernika) szósty ju˝ festiwal Pi´ç
Smaków. To jedyny w Polsce doroczny przeglàd
kina Azji Południowo-Wschodniej, z wyłàczeniem
indyjskiego Bollywood czy głoÊnych produkcji
chiƒskich, a wi´c rzadko goszczàcego na naszych
ekranach. Zamiast Pekinu i Tokio – Kuala Lumpur i Tajpej. Na celowniku Kambod˝a, Birma, Tybet, Malezja... Co wa˝ne, jest to Azja widziana
oczami jej mieszkaƒców, a nie Europejczyków czy
Amerykanów (z perspektywy zachodniej jej obraz

biety. – Semi Gałkiewicz obiecuje swoich klientów
w pełni nasyciç i wszystko dopiàç na ostatni guzik za
przyzwoità (dzi´ki umowom i rabatom) cen´.
Nie czuj´ si´ szczególnie zgorszona, bo skoro zadomowiły si´ u nas agencje towarzyskie i seks shopy, nale˝ało spodziewaç si´ pojawienia ofert z
zakresu seksturystyki. Zgorszył si´ natomiast mój
kolega, dziennikarz, ale i fachowiec od zagadnieƒ
ksi´gowo-prawnych, wspomniany ju˝ Jerzy Turakiewicz. Wyłapał bowiem, ˝e Sensess Adult Travel,
biuro które było nie było zajmuje si´ turystykà (w
szczególnej jej odmianie) i widnieje w Krajowym
Rejestrze Informacji o Przedsi´biorstwach, w ogóle nie wyst´puje w marszałkowskim Centralnym
Rejestrze Zezwoleƒ! W tym wypadku (dane kontaktowe wskazujà na Suwałki) – UM woj. podlaskiego. I tu si´ zastanawiam, czy marszałkowi
czasem nie zadr˝ała r´ka i nie odmówił wpisu biura do rejestru? Czy Eugeniusz Ławreniuk przyjàłby
taki podmiot do Podlaskiego Oddziału PIT? A
przede wszystkim, czy seksturyÊci majà jakàÊ ochron´ (co z gwarancjami ubezpieczeniowymi?) na wypadek bankructwa Semi Gałkiewicza? Có˝,
grzeszenie zawsze było ryzykowne.

Ludzie mówią

Pi´ç smaków w siedem dni
fot. Michał Mutor

26–27.11.2012 r. – Konferencja „Uczestnictwo w sporcie, rekreacji ruchowej i aktywnej turystyce a poziom
aktywności fizycznej wybranych grup wiekowych i
społeczno-zawodowych w kontekście rekomendacji
WHO (Światowej Organizacji Zdrowia)”, Warszawa, organizator: Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury ARS MEDICA, sportowezdrowie.pl

szej polskiej dumy i wyciàgnàç wnioski z tej sytuacji?
Powiedzmy sobie otwarcie: skoro wydajemy 2 mld
euro na obiekt, na którym nie da si´ rozegraç spotkania w czasie ulewy, a dach zamykany jest podczas
30-stopniowego upału, to chyba rzeczywiÊcie nie jesteÊmy ludêmi powa˝nymi. Mo˝e czas na Êmiechowà terapi´, która uleczy nas z narodowego
kompleksu „A co zachód o nas pomyÊli?”. ˚arty
z samych siebie wychodzà nam Êwietnie, mo˝e warto cz´Êciej stosowaç ten Êrodek przekazu (kampania z polskim hydraulikiem-modelem jest
przykładem na to, ˝e warto). Humor cz´sto sprzyja
promocji: koÊciół nieopodal Saragossy, w którym
Cecilia Gimenez twórczo, acz niefortunnie zastosowała zestaw małego konserwatora, stał si´ atrakcjà
turystycznà na skal´ europejskà. Nie tylko Polakom
zdarzajà si´ przecie˝ wpadki, choç trzeba przyznaç,
˝e nasze sà wyjàtkowo spektakularne.

Porozmawiajmy o… seksie

19–20.11.2012 r. – Konferencja naukowo-praktyczna:
„Wspólny Krok Naprzód – dziś i jutro w turystyce społecznej”, Załęcze Wielkie, organizator: ZHP Chorągiew
Łódzka, www.konferencjaturystyczna.lodzka.zhp.pl
22–23.11.2012 r. – IV kongres Europeu de Turismo Industrial, Porto (Portugalia), organizator: Institucional da
Câmara de S. João da Madeira, CCI de France, Camara Toledo, www.portugalturismoindustrial.com

rzy, ˝artów i medialnych kampanii, która zalała Internet po feralnym wieczorze na zalanym deszczówkà Stadionie Narodowym była swego rodzaju
społecznym ruchem absurdalnego humoru. W całym kraju wybuchły salwy Êmiechu na wieÊç o tym,
˝e dachu nad najdro˝szym w Europie obiekcie nie
da si´ zamknàç, gdy pada deszcz. A tak˝e gdy pada Ênieg i wieje wiatr oraz gdy temperatura spada
poni˝ej zera. Budowniczy stadionu okazali si´ godnymi kontynuatorami myÊli in˝ynierskiej z czasów
PRL. GdzieÊ w re˝yserskim niebie z zadowoleniem
kiwał głowà Stanisław Bareja, widzàc, ˝e rodacy
czerpià garÊciami z jego twórczoÊci nie tylko w kinie, lecz tak˝e w ˝yciu.
Znaleêli si´ co prawda tacy, którzy zmartwili si´
tym, ˝e równie głoÊno Êmiali si´ Anglicy. Naród ten,
wychowany na Monty Pythonach, bezbł´dnie rozpoznaje absurd i głupot´. A obÊmiaç jà potrafi jak
mało który. Ostrze dowcipu angielskich dziennikarzy zwróciło si´ tego dnia przeciwko Polakom, którzy tak mozolnie budowali swój wizerunek i
przeznaczyli znaczne Êrodki na kampani´ podczas
Euro i po jego zakoƒczeniu. Czy awantura basenowa zniweczy te wysiłki? Czy dach nad Narodowym
urasta do rozmiarów narodowej haƒby? A mo˝e
czas spuÊciç nieco powietrza z nad´tego balonu na-

cz´sto bywa wypaczany). Bez wzgl´du na to, jaki
tytuł si´ wybierze, ka˝dy „smakuje” egzotycznie,
nawet jeÊli nie wszystkie sà jednakowo pasjonujàce. Pokazujà nieznane oblicze Êwiata, odmienne
kultury, niebywałe pejza˝e, staro˝ytne tradycje. W
programie sà dzieła nowe i klasyka, fabuły i dokumenty, filmy sztuk walki i horrory, mnóstwo premier polskich, a nawet dwie europejskie. Temat
przewodni – kino Malezji, dopiero w Polsce odkrywane. Podobnie zresztà, jak i ten kraj – kulturowy kocioł, azjatycki tygrys, w którym
rozwarstwienie społeczne bije Êwiatowe rekordy.
Projekcjom towarzyszyły debaty przygotowywane we współpracy z Wydziałem Orientalistyki
Uniwersytetu Warszawskiego (właÊnie obchodzi
80-lecie – gratulacje!), prelekcje, warsztaty, spotkania z twórcami. Artystka Dorota Podlaska,
wielbicielka kina azjatyckiego i dalekowschodniej
kultury, przygotowała niezwykły katalog z własnymi ilustracjami do filmów. I – last but not least –
mo˝na było zgł´biaç tajniki gry w mad˝onga.
Mam nadziej´, ˝e – wzorem innych festiwali –
Pi´ç Smaków dokona ekspansji na cały kraj...
PS. Organizatorem Pi´ciu Smaków jest Fundacja Sztuki Arteria, www.piecsmakow.pl

Autorka jest dziennikarkà
Gazety Wyborczej

W tym roku, pomimo kryzysu gospodarczego,
turystyka wyjazdowa w okresie
letnim wykazała wzrost. To pokazuje, że Polacy chcą wyjeżdżać
i będą wyjeżdżać. Natomiast
wielu z nich nie zadowala typowy, wakacyjny wyjazd. To są
czasem specjalne, na miarę skrojone wyjazdy, zarówno dla pojedynczych osób, jak
i dla grup. – Tomasz
Rosset, sekretarz
generalny PIT

WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE • Nr 21 • 1-15 listopada 2012
WiadomoÊci Turystyczne – dwutygodnik bran˝y
turystycznej. Redaktor prowadzàca: Marzena Zarzycka.
Zespó∏: Monika Gajewska-Okonek, Marzena German,
Jaga Kolawa, Liliana Olchowik, Anna Oporska,
Kinga Popiołek, Agata Wołosik-Wysocka.
Korekta: Joanna Turłukowska.

WIADOMOŚCI
TURYSTYCZNE

KOMENTARZE

Dyrektor ds. sprzeda˝y: Jagoda Walczak.
Reklama: Anna Chy˝yƒska, Joanna Mputu Lese,
Karolina Tamioła. Redakcja: ul. Wawelska 78/30,
02-034 Warszawa, tel./faks: (22) 822 20 16,
wt@wiadomosciturystyczne.pl,
www.wiadomosciturystyczne.pl.

Uczmy się poruszać w dżungli

Obserwuję rozrastający się jak w dżungli gąszcz
portali internetowych i blogów społecznościowych, informatycznych systemów prowadzenia
analiz, badań oraz wymiany plików i opinii czy prowadzenia kampanii promocyjnych, które obejmują
swoimi wirtualnymi mackami coraz więcej sektorów turystyki.
Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo, Google+, Flickr, Slideshare, Linkedin, GoldenLine, Forsquare, Instagram, Foodspotting,
Pinterest, SoundCloud, WordPress, Evenea,
Tumblr, Blogspot, Paper.li, Storify, HootSuite,
Klout, Tweetdeck, Socialmention, Digg.com,

„MICE Poland”, „˚yj zdrowo i aktywnie”,
„Forum Samorzàdowe”, „Praktyka Lekarska”.
E-mail: eurosys@pro.onet.pl, www.eurosys.pl.
Studio graficzne: Studio4you, Agnieszka Jouini.
Druk: Taurus. Nak∏ad: 6000 egzemplarzy.
Zdj. na okładce: archiwum prywatne.

W obiektywie

BuzzTracking – to przykładowe, nowoczesne
technologie, które szybciej ni˝ gepard dopadajà swojà ofiar´ (goÊcia, turyst´, kontrahenta i
konkurenta) lub jak choroba tropikalna zara˝ajà wszystkich, rozprzestrzeniajàc si´ w Êrodowisku turystyki.
Czy w tej d˝ungli narz´dzi potrafimy si´ odnaleêç, poruszaç i dotrzeç do celu? Mam du˝e
obawy, ˝e nie, bowiem współczesny system edukacji polskich kadr turystycznych, zarówno tych
wkraczajàcych na rynek, jak i tych działajàcych
na nim ju˝ od lat, jest bardziej podobny do wioski prymitywnych ludów z d˝ungli (tych ostatnich nie obra˝ajàc) ni˝ do nowoczesnej i
innowacyjnej gospodarki turystycznej, opartej
na wiedzy i zarzàdzanej przez wiedz´ jako podstaw´ zdobycia przewagi konkurencyjnej.
Albo coÊ szybko zmienimy i maczetami przebijemy si´ przez d˝ungl´, wycinajàc wszystkie
chore pnàcza turystycznej edukacji, albo si´ zatrzymamy na etapie młodej małpki, która ma banana, a nie umie go zjeÊç, gdy˝ nie wie, z którego
koƒca zaczàç.

WOJCIECH
FEDYK

Prenumerata: prenumerata@2eurosys.pl,
tel./faks: (22) 822 20 16. RUCH, Kolporter,
Garmond. Wydawca: Eurosystem Jaros∏aw
Âleszyƒski, tel./faks: (22) 822 20 16.
Pozosta∏e publikacje: „Destination Poland“
(wydanie zagraniczne „WiadomoÊci Turystycznych”),

Wa˝ne kwestie lepiej omawia si´ w małym, zamkni´tym gronie ni˝ podczas wielkiej konferencji. Czy kameralne spotkanie El˝biety Wyrwicz (MSiT), Marka Kamieƒskiego (OSAT)
i Krzysztofa Piàtka (PZOT) to turystyczna wersja okràgłego stołu?

By przeciwdziałać, potrzeba dowodów
si´biorców. Z informacji uzyskanych od Delegatury
WIIH w Lesznie wynika, ˝e kontrole te przeprowadzone zostanà najprawdopodobniej w IV kwartale. Osoby zgłaszajàce nieuczciwych przedsi´biorców proszone
sà o dostarczenie w miar´ mo˝liwoÊci dowodów wykonywania działalnoÊci niezgodnej z przepisami, co
mo˝e stanowiç bezpoÊrednià podstaw´ do podj´cia
dalszych działaƒ i wyciàgni´cia odpowiednich konsekwencji. Niejednokrotnie zdarza si´, ˝e przedsi´biorcy nie przyznajà si´ do wykonywania działalnoÊci
regulowanej, oÊwiadczajàc, i˝ ich działalnoÊç gospodarcza nie polega na organizowaniu imprez turystycznych lub poÊrednictwie turystycznym.
10.03.2010 r. została wydana decyzja o wykreÊleniu
przedsi´biorcy Tomasza Jakubowskiego, prowadzàcego działalnoÊç gospodarczà – firm´ Agencja Turystyczno-Rekreacyjna Moana Tomasz Jakubowski – z
rejestru organizatorów turystyki i poÊredników tury-

LIST
DO REDAKCJI

Komentarz do artykułu zamieszczonego w Wiadomościach Turystycznych nr 19 pt. „Urzędnicza bezsilność wobec szarej strefy”.
Informuj´, i˝ w zwiàzku z otrzymaniem zawiadomienia od pana Olejniczaka o podejrzeniu wykonywania przez wskazanych w piÊmie przedsi´biorców
działalnoÊci regulowanej bez posiadania wpisu do rejestru, skierowano do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej pisemnà proÊb´ o przeprowadzenie
kontroli wymienionych przez pana Olejniczaka przed-

Barometr gospodarczy
KOMENTUJE GRZEGORZ PUŁKOTYCKI, DM BZ WBK SA 22.10.2012 r.
ZŁOTY B¢DZIE SI¢ UMACNIAŁ
Jako ˝e paêdziernik ma na rynkach finansowych raczej
złà, to lekko korekcyjne nastroje po silnych wzrostach
obserwowanych w poprzednich miesiàcach mo˝na mimo wszystko uznaç za sukces. Tymczasem choç w strefie
euro koniunktura gospodarcza ulega dalszemu pogorszeniu, inne kluczowe obszary gospodarcze Êwiata majà si´ całkiem dobrze;
szczególnie na uwag´ zasługujà Stany Zjednoczone, gdzie poprawia si´ sytuacja na rynku pracy, roÊnie sprzeda˝ detaliczna, a sektor nieruchomoÊci po
załamaniu w 2007 roku wychodzi na prostà. W tym kontekÊcie brak przesadnego optymizmu na rynkach w warunkach całkiem atrakcyjnych wycen akcji
na tle bardzo drogich obligacji amerykaƒskich i niemieckich stwarza Êrednioterminowe warunki do kontynuacji wzrostów. W takim scenariuszu obserwowalibyÊmy ciàg dalszy umacniania si´ złotego. Zgodnie z historycznymi prawidłowoÊciami obserwowanymi w latach wyborów prezydenckich w
USA, powrotu apetytu na ryzyko na rynkach finansowych i w efekcie wzrostów cen akcji i surowców oraz kontynuacji umacniania si´ dolara wzgl´dem
euro nale˝ałoby oczekiwaç po ogłoszeniu wyników elekcji.

GIEŁDA 19.10.2012 r.

RÓŻNE

SPÓŁKI POLSKIE

RUCH PASAŻERSKI – LOTNISKA

nazwa
wartość (pkt.) zmiana
obroty
Interferie
4,4
0,1 2 200,00
Fly.pl
4,32
0,49
257,29
Orbis
37 -0,52 20 379,91
Rainbow Tours
3,23 -0,02
83,98
Travelplanet
6,83
0,25
564,39

SPÓŁKI ZAGRANICZNE
Kuoni
Lufthansa
Thomas Cook
TUI

261.00
11,16
19,38
7,25

-2
334
0,08
408,41
-0,12 1,019,428
-0,03
38,788

1840 tys.
340 tys.

917 tys.
326 tys.

277 tys.
217 tys.

238 tys.
VII 2012

VIII 2012

Katowice

894 tys.

Warszawa

198 tys.
IX 2012
Wrocław

źródło: dane ze stron portów lotniczych

INFLACJA
Wskaźnik inflacji we wrześniu 2012 r.:
źródło: GUS
3,8% (r/r), 0,1% (m/m)

WWW.FACEBOOK.COM/
WIADOMOSCITURYSTYCZNE

stycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego
oraz o zakazie wykonywania działalnoÊci obj´tej wpisem przez okres 3 lat. Informacja skierowana do pana
Olejniczaka została sformułowana na podstawie rozmowy przeprowadzonej kilka miesi´cy temu z panem
Jakubowskim, który informował, ˝e w dalszym ciàgu
zamierza posługiwaç si´ markà Moana, mimo i˝ faktycznym organizatorem wyjazdów miała byç nowo
wpisana firma Biuro Projektów Architektonicznych
Format Joanna Włodarz-Jakubowska.
JednoczeÊnie informuj´, ˝e na terenie województwa wielkopolskiego zarejestrowane sà 262 podmioty
wykonujàce działalnoÊç gospodarczà w zakresie organizatora turystyki lub poÊrednika turystycznego,
a nie jak wskazano w artykule 654 firmy.

WYNIKI SPRZEDAŻY 16.09.2012 r.

Wahania Êrednich kursów walut
w okresie 3.10–17.10.2012 r.

NAJPOPULARNIEJSZE KIERUNKI

dolar USA

euro
4.094

4.0788

3.1896

3.1695

3.10

3.1261

10.10

17.10

dolar USA 3,1261 – 3,896 PLN
euro 4,0721 – 4,1202 PLN
źródło: www.egospodarka.pl

CENY PALIW
5,85
benzyna Pb95

5,84

olej napędowy
5,74
3.10

5,75
10.19

5,84

5,74
17.10

ropa 109,4 – 115,72 USD/baryłka
Ceny benzyny oraz oleju napędowego podane
w PLN/L, ceny ropy w USD. źródło: www.money.pl

ŚREDNIE CENY PALIW NA
KIERUNKACH Z WŁ. DOJAZDEM
KRAJ
Austria
Bułgaria
Chorwacja
Czechy
Niemcy
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Węgry
Włochy

WALUTA
EUR
BGN
HRK
CZK
EUR
RON
EUR
EUR
HUF
EUR

Kierunek
Poprzednio
1. Hurgada
2
2. Sharm El Sheikh
3
3. Fuerteventura
4
4. Teneryfa
5
5. Antalya
1
6. Marsa Alam
6
7. Taba
17
8. Gran Canaria
8
9. Monastir
16
10. Lazarote
13

Cena/osoba
1868
1963
2640
2893
1867
2031
1988
2393
1536
2563

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

E 95
1,51
2,71
10,77
37,5
1,64
6,12
1,59
1,57
437
1,86

ON
1,44
2,67
10,11
36,5
1,52
6,17
1,48
1,44
440
1,75

źródło: www.e-petrol.pl

Kierunek'12
2011 %
1. Antalya
21,10%
2. Hurgada
80,50%
3. Sharm El Sheikh129,30%
4. Heraklion
-23,40%
5. Bodrum
54,40%
6. Rodos
-21,10%
7. Burgas
-9,70%
8. Fuerteventura -10,90%
9. Chania
37,40%
10. Majorka
-20,70%

2.10
39,60%
43,90%
0,60%
47,10%
-14,10%

9.10
26,70%
27,30%
42,30%
29,70%
-43,00%

16.10
47,10%
48,70%
16,90%
53,50%
-51,50%
74,10 %

39,60 %

2.10

Kraj'12
2011 %
1. Turcja
20,10%
2. Grecja
19,50%
3. Egipt
16,70%
4. Hiszpania
13,00%
5. Bułgaria
7,10%
6. Tunezja
4,80%
7. Chorwacja
3,60%
8. Włochy
3,50%
9. Portugalia
1,50%
10. Cypr
1,50%

Bartłomiej Walas

źródło: PZOT, MerlinX

26,70 %

9.10

NAJPOPULARNIEJSZE KRAJE I KIER.

TREND 17.10.2012 r.

To nie tylko szara strefa, ale [...]
znane w Europie zjawisko tzw. parakomercjalizacji. Dotyczy m.in.
organizacji imprez turystycznych
przez instytucje bez [...] uprawnieƒ.
Moim zdaniem to zjawisko si´ poszerza – patrz chocia˝by agencje
eventowe. Czy mo˝na temu przeciwdziałaç? Cz´Êciowo tak, ale
w znacznej mierze nie bardzo....

Biuro prasowe gabinetu Marszałka
Urzàd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego

KURSY WALUT

4,1202

3

16.10

15,10 %

0%

-26,40 %

Bus
i hotel

Hiszpania 1,005
Tunezja 0,626

ŚREDNIE CENY SPRZEDAŻY (w PLN)*

36,70 %
19,20 %

Samolot

Liczony jako relacja Êredniej ceny
rezerwacji za osob´ do wysokoÊci
Êredniego wynagrodzenia netto
w gospodarce narodowej.
Turcja 0,797
Grecja 0,735

SKUMUL. SPRZEDAŻ LATA

-50 %

INDEKS CENY DLA EGIPTU
(16.10.2012 r.)

POZOSTAŁE KRAJE

rezerwacje

40%

0,763

Dojazd
własny

Suma

KOMENTUJE KRZYSZTOF PIĄTEK 16.10.2012 r.
PAèDZIERNIK BYŁ TA¡SZY
Posezonowe wyjazdy zyskujà rzesze nowych sympatyków.
Pierwsza połowa paêdziernika przyniosła gwałtowny wzrost
liczby klientów o blisko 40 proc. w porównaniu do paêdziernika 2011 r. Ârednie ceny wyjazdów w tym okresie
spadły poni˝ej 2000 zł za osob´. Przyspieszenia nabrała
sprzeda˝ imprez zimowych, które zarezerwowało w ostatnich 4 tygodniach
o 1,3 proc. wi´cej klientów ni˝ przed rokiem. Czartery lotnicze w okresie zimowym sprzedajà si´ w dalszym ciàgu słabiej ni˝ przed rokiem i to pomimo
atrakcyjnych cen i silnej złotówki.

Kraj
Cena rez. Cena/osoba Osób
1. Egipt
4 267
1 984
2,15
2. Hiszpania 5 811
2 613
2,22
3. Turcja
4 315
2 074
2,08
4. Grecja
4 197
1 911
2,20
5. Tunezja
3 420
1 628
2,10
6. Cypr
5 132
2 452
2,0
7. Włochy
2 409
1 369
1,76
8. Maroko
5 107
2 554
2,00
9. Portugalia 6 708
3 354
2,00
10. Francja
2 331
1 343
1,74
* z ostatnich dwóch tygodni

TREND SPRZEDAŻY – CZTERY
TYGODNIE (% DO 2011 R.)
Klienci
Tydzień 38
Tydzień 39
Tydzień 40
Tydzień 41

43,7%
43,9%
27,3%
48,7%

Lato
Samolot
Autobus i hotel
Z własnym
dojazdem
Suma

44,0%
36,8%
-34,8%
41,1%

4
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Branża turystyczna
krótko
Protest sparaliżował Grecję. Październikowy strajk generalny przeciwko planom oszczędnościowym rządu
sparaliżował komunikację promową
z wyspami na Morzu Egejskim, a także
lotnisko w Atenach. Wiele lotów krajowych zostało odwołanych, pozostałe odbywały się z dużym opóźnieniem.
Ponadto, zamknięte zostały muzea i antyczne zabytki. W protestach udział wzięli m.in. lekarze, taksówkarze i kierowcy
ciężarówek. To już dwudziesty tego typu
strajk w ciągu ostatnich dwóch lat. PAX

IATA chce uproszczeń. Podczas
konferencji z udziałem przedstawicieli linii lotniczych z całego świata Tony
Tyler, dyrektor generalny Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA), wezwał do radykalnego
usprawnienia kontroli na lotniskach. Zdaniem Tylera jest to konieczność – w przeciwnym przypadku przewoźnicy nie
poradzą sobie z obsługą rosnącej liczby
pasażerów. Według prognoz IATA
w 2013 r. samoloty przewiozą 3 mld osób.
Już teraz amerykańska administracja
opracowuje nowy program wstępnych
odpraw dla osób najczęściej korzystających z usług linii lotniczych. PAX

Raport | Kryzys zmienia turystycznà map´ Europy, kraje południa notujà spadki

Rośnie incoming w Europie
Środkowo-Wschodniej
Zmienia się kierunek turystycznych podróży po Europie. Mniej turystów odwiedza kraje południowe, zwiększa się
natomiast udział państw z naszego regionu w ruchu turystycznym. Analitycy
zmianę turystycznych trendów upatrują
w niepewnej sytuacji ekonomicznej.

O

statni raport Eurostatu obrazuje
trendy w turystyce w sezonie zimowym 2011–2012. Z opublikowanych danych wynika, ˝e spadła
liczba noclegów sp´dzonych przez turystów we wszystkich krajach południa
Europy w porównaniu z rokiem wczeÊniejszym. Najwi´kszy spadek zanotowano w Portugalii i we Włoszech, a
najmniejszy w Hiszpanii. Nie wiadomo
jedynie, jak wypada pogrà˝ona w kryzysie Grecja, co do której brakuje danych. Co ciekawe, ujemny wynik
zanotowała tak˝e Szwajcaria – destynacja typowo zimowa. W sezonie
2011–2012 przyjechało tu pół miliona
zagranicznych turystów mniej ni˝ w sezonie wczeÊniejszym, co stanowi spadek o blisko 7 proc.

Ceny odstraszają turystów
Koszty kredytów bankowych będą
zdecydowanie wyższe. Unia Europejska dąży do bardziej restrykcyjnych
przepisów dla sektora bankowego. Nowe
regulacje mają zabezpieczyć sektor przed
kolejnym kryzysem. Do tej pory bankowcy ostrożnie wypowiadali się o skutkach
finansowych dla firm. Jednak coraz częściej słychać głosy, że banki będą musiały zrekompensować sobie ich koszty, za
co zapłacą klienci. Mniejsze firmy, będące w gorszej sytuacji finansowej, za
wszelką cenę próbują się ratować kredytami i to przede wszystkim one poniosą
koszty nowych regulacji. Eksperci przewidują, że tylko z tytułu regulacji marże
wzrosną od osiemnastu do dwudziestu
kilku punktów bazowych. AO

Dobre prognozy walutowe na
2013 r. Jeśli prognozy się sprawdzą, korzystny kurs dolara w stosunku do
euro oraz coraz większa elastyczność dostawców pozwolą touroperatorom na obniżenie cen na oferty europejskie w 2013
roku. Przewidywany spadek cen wyniesie pomiędzy 2 a 18 proc. w stosunku do
roku 2012. Choć obniżenie cen będzie
oznaczać także niższe wpływy z marży,
zdaniem ekspertów touroperatorzy nie
stracą, gdyż dzięki niższym cenom popyt
na wyjazdy będzie większy. PAX

World Routes Awards 2012 przyznane. Znani są już tegoroczni zwycięzcy nagród World Routes, przyznawanych przez linie lotnicze w pięciu
kategoriach: Europa, Ameryki, Azja, Afryka i Wspólnota Niepodległych Państw.
Za najlepsze lotniska uznano odpowiednio: port lotniczy Bruksela, teksański Dallas-Fort Worth, Changi w Singapurze,
Jomo Kenyatta w Nairobi oraz lotnisko
w Jekaterynburgu. PAX

Zdaniem ekspertów i przedstawicieli bran˝y wymienione paƒstwa cierpià z powodu kryzysu w strefie euro. –
Kraje Europy Południowej sà zagro˝one kryzysem, dlatego bud˝ety próbujà
łataç wpływami z turystyki i zawy˝ajà
koszty. W dodatku obowiàzujàcà tam
walutà jest euro, ceny sà wi´c wysokie
i nie przekładajà si´ na jakoÊç Êwiadczonych usług – twierdzi Marko Brinkmann z internetowego biura podró˝y
Tripsta.pl. Takà właÊnie sytuacj´ obserwujemy obecnie w Portugali, gdzie dla
ratowania gospodarki rzàd podwy˝szył
podatki. Od poczàtku bie˝àcego roku

SONDA

Łotwa odnotowała największy wzrost liczby turystów w sezonie zimowym 2011/2012.

obowiàzuje tam ju˝ nie 13, a 23-procentowa stawka VAT, m.in. na usługi
restauracyjne. Podwy˝k´ boleÊnie odczuli zarówno klienci, jak i restauratorzy. Od stycznia do marca upadło dwa
razy wi´cej restauracji i kawiarni ni˝ w
tym samym okresie zeszłego roku, a
zyski restauracji spadły o 15 procent –
jak podał Jornal „I”. Rosnàce tym samym koszty pobytu spowodowały, ˝e
Portugalia przyciàgn´ła mniej turystów
nie tylko zagranicznych, lecz tak˝e krajowych. Ponad pół miliona Portugalczyków zrezygnowało z podró˝y po
własnym kraju, co stanowi spadek a˝ o
12 proc. w porównaniu z rokiem wczeÊniejszym. Jeszcze wi´cej, bo 3 mln
mniej Włochów, w porównaniu z sezonem zimowym 2010–2011, podró˝owało po Italii.

Kierunek Łotwa
O celu podró˝y coraz cz´Êciej zaczyna decydowaç prosta kalkulacja, w której wygrywa taƒsza opcja. – Wzrost
popularnoÊci krajów nadbałtyckich wià˝e si´ z doÊç prozaicznà przyczynà, a
mianowicie z wydatkami. Dla przykładu: za lot z Warszawy do Madrytu z jednà przesiadkà w połowie listopada
trzeba zapłaciç ok. 855 zł w jednà stron´,

a lot bezpoÊredni do Rygi w tym samym
czasie kosztuje 279 zł – podaje Marko
Brinkmann. Łotewska Ryga została tu
wymieniona nieprzypadkowo. Łotwa
osiàgn´ła najwi´kszy wzrost liczby
udzielonych noclegów w sezonie zimowym spoÊród wszystkich europejskich
paƒstw uwzgl´dnionych w raporcie. We
wspominanym okresie wskaênik ten
wzrósł o ponad 11 proc. w stosunku do
sezonu wczeÊniejszego. To bardzo dobry
wynik jak na ten niewielki kraj. – Łotwa
inwestuje w infrastruktur´ turystycznà,
organizuje kolejne atrakcje dla turystów
– w tym roku chocia˝by władze Rygi w
ramach poszerzania oferty kulturalno-historycznej rozpocz´ły nowy projekt,
majàcy uczyniç z tego miasta kulinarnà
Stolic´ Krajów Nadbałtyckich, Air Baltic zwi´ksza liczb´ połàczeƒ z krajami
Europy Zachodniej. Te wszystkie działania procentujà i powodujà, ˝e Łotwa
staje si´ coraz bardziej zauwa˝alna
i ch´tniej odwiedzana przez europejczyków – komentuje Łukasz Neska z serwisu eSky.pl.

Polska na plusie
Łotwa nie jest jedynym krajem w
regionie, który zanotował wzrosty.
Polska zakoƒczyła zeszłoroczny sezon

zimowy z wynikiem o blisko 9 proc.
lepszym ni˝ w sezonie wczeÊniejszym,
co uplasowało nasz kraj na trzeciej pozycji, za Łotwà i Wielkà Brytanià. Granic´ pi´ciu procent przekroczyły tak˝e
W´gry (8,4), Estonia (7,6), Czechy
(7,2), Niemcy (6,5), Dania (6,5) i Bułgaria (6,4). – Kraje Europy Ârodkowo-Wschodniej przez lata pozostawały
w cieniu Zachodu. Musiał w koƒcu nastàpiç taki moment, ˝e ten trend si´
zmienia – twierdzi Łukasz Neska.
Obserwatorzy uwa˝ajà, ˝e turyÊci
ch´tniej wybierajà Europ´ Ârodkowà
i Wschodnià nie tylko ze wzgl´du na
ni˝sze koszty. – Tereny te urzekajà nie
tylko cenami, ale tak˝e swojà przyrodà
– uwa˝a Marko Brinkmann. WłaÊnie
ten aspekt mógł si´ przyczyniç do
wzrostu zainteresowania Łotwà.
– Warto wspomnieç, ˝e w raporcie
opublikowanym podczas Âwiatowego
Forum Ekonomicznego w Davos, Łotw´ wymieniono jako jeden z najbardziej zielonych i posiadajàcych
najlepsze powietrze krajów. To wszystko daje dobry potencjał turystyczny
– uzupełnia Neska.
Patrzàc jednak chłodnym okiem na
zaprezentowane wyniki, nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e pomimo optymistycznych
dla Polski danych, od popularnoÊci turystycznej chocia˝by Hiszpanii, wcià˝
nasz kraj dzieli przepaÊç. Hiszpania w
badanym okresie udzieliła 93 mln noclegów, podczas gdy Polska 12 mln. W
naszym kraju wcià˝ brakuje miejsc
noclegowych, a według raportu GUS
„Turystyka 2011” liczba obiektów noclegowych spadła w 2011 roku o ponad
160. Ograniczeniem w ruchu krajowym jest tak˝e zły stan dróg i brak autostrad. W obliczu tych faktów niemal
9 proc. wzrost jest sporym sukcesem.

Czy umowy agencyjne powinny być pisane indywidualnie?

TAK

W ka˝dej umowie podane
sà warunki współpracy,
które dyktuje touroperator. Wi´kszoÊç
umów zawiera zapis narzucajàcy progi
sprzeda˝y. Cz´sto jednak jest tak, ˝e
agenci działajàcy w miastach o niskim
Êrednim dochodzie na 1 mieszkaƒca nie
wyrobià zało˝onych przez touroperatora norm. W takim przypadku agent powinien mieç mo˝liwoÊç negocjowania
niekorzystnych dla niego zapisów. Karygodny jest fakt, ˝e touroperatorzy narzucajà dziwne zmiany w umowach ju˝
zawartych, które sà nie do przyj´cia
przez wi´kszoÊç agentów.

TAK

Umowy mi´dzy touroperatorami a agentami powinny byç zawierane indywidualnie, bo
jest to po prostu umowa mi´dzy dwiema firmami. JesteÊmy partnerami w
biznesie i obie strony powinny mieç
szans´ na zaj´cie stanowiska. Wiadomo, ˝e ka˝dy touroperator ma swoje
standardy, według których konstruuje
umowy, ale nie mogà one byç jednostronne. Mo˝na si´ posługiwaç wypracowanym wzorem, ale nie mo˝e on byç
nienaruszalny. Tym bardziej, ˝e bywajà
zapisy sporne.

TAK

Wielu
organizatorów
wprowadza zapisy do
umów, które agenci z ch´cià by negocjowali. Przykładem mo˝e byç umowa jednego z najwi´kszych organizatorów, która jest jednostronna i w wielu
punktach niekorzystna dla agenta. Niestety, agent zostaje postawiony pod Êcianà i nie ma mo˝liwoÊci negocjacji.
Uwa˝am, ˝e w takich przypadkach agenci powinni przemawiaç jednym głosem
i przeciwstawiaç si´ niekorzystnym umowom. Z pewnoÊcià zdecydowane działanie zmieniłoby postaw´ touroperatorów.

Zdecydowanie indywidualne podejÊcie w zakresie
tworzenia umów agencyjnych jest niemo˝liwe. Baza agentów du˝ego touroperatora oscyluje około liczby
dwóch tysi´cy współpracowników. W
takiej sytuacji koordynowanie zapisów umownych jest w zasadzie niewykonalne. Po za tym wszechobecna
automatyzacja systemów rezerwacyjnych i rozliczeniowych wymaga od touroperatorów jednolitej umowy dla
wszystkich partnerów poÊredniczàcych w naszej sprzeda˝y.

Elżbieta Wrońska, właścicielka Elentour

Artur Matiaszczyk, prezes Konsorcjum
Polskich Biur Podróży Trade & Travel

Ewa Kaźmierowska, właścicielka Biura
Podróży Globi

Lidia Armendowicz, Koordynator
Współpracy Agencyjnej Alfa Star
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Touroperatorzy | TUI Poland przedłu˝yło termin podpisania umowy agencyjnej o dwa tygodnie i obiecuje stworzenie aneksu

TUI wypowiada wojn´ agentom?
Ostatnie tygodnie upłynęły na śledzeniu
całkiem otwartego, choć chyba niepotrzebnego sporu między TUI Poland a
agentami. Punktem zapalnym była nowe
a umowa agencyjna, którą touroperator
rozesłał do współpracujących z nim biur
podróży.

Marzena German

A

genci od kilku tygodni głoÊno wypowiadajà negatywne opinie pod
adresem praktyk TUI Poland, narzekajà na zbyt niskie prowizje, nierzetelny sposób ich obliczania i wypłacania,
nierówne traktowanie i deprecjonowanie znaczenia siatki agencyjnej. Eskalacja konfliktu, który przez niektórych
wcale jako konflikt nie jest postrzegany,
nastàpiła w momencie rozesłania nowej
umowy agencyjnej. Agentów najbardziej
rozjuszył fakt, ˝e touroperator przygotował spis obowiàzków i zaleceƒ dla współpracujàcych biur podró˝y, co zostało
odebrane jako niepartnerskie traktowanie. Cz´Êç agentów zagroziła zawieszeniem sprzeda˝y, OSAT przystàpił do
negocjacji, które były poprzedzone listem otwartym Marka Kamieƒskiego do
prezesa TUI Poland Marka Andryszaka
(opublikowany na łamach WT20). Prezes TUI zgodził si´ rozpoczàç rozmowy
z przedstawicielami OSAT, pojawiły si´
nadzieje, ˝e touroperator zmieni niektóre zapisy umowy agencyjnej. ˚adna ze
stron nie chce na obecnym etapie zdradziç, których konkretnie zapisów zmiany miałyby dotyczyç. – Na spotkaniu z
kierownictwem TUI Poland przedstawiliÊmy swoje uwagi, które zostały przyj´te
pozytywnie – mówi Marek Kamieƒski,
wiceprezes OSAT, ale dodaje, ˝e organizacja czeka na potwierdzenie wprowadzenia zmian na piÊmie. – SpisaliÊmy
wszystkie uwagi przekazane nam przez
OSAT, obecnie pracujemy nad ich stronà
merytorycznà, prawnà i biznesowà. Po
kolejnym spotkaniu poinformujemy o
naszych ustaleniach – zapewnia Piotr
Haładus, dyrektor marketingu i sprzeda˝y TUI Poland. PodkreÊla on, ˝e agenci,
którzy odesłali podpisane umowy w pierwotnej formie, otrzymajà aneksy, jakie
majà powstaç po rozmowach z OSAT.
Pozornie na linii agenci – TUI zapanowała sytuacja typu win-win, ale warto zadaç pytanie, czy jest o co kruszyç kopie.

Agenci nie chcą być odrzuceni
Polscy agenci, mimo sprzeciwów wyra˝anych na forach internetowych, ofert´ TUI chcà nadal sprzedawaç. Gdyby
było inaczej, wyłàczyliby ze swej oferty
tego touroperatora i przekonaliby klientów, ˝e lepszà opcjà jest wyjazd z konkurencjà. Z jakiegoÊ powodu polskie
biura walczà o mo˝liwoÊç dystrybuowania wakacji organizowanych przez TUI
Poland. Trudno stwierdziç jednoznacznie, czy kryje si´ za tym dobry produkt,
marka touroperatora dajàca wielu klientom pewnoÊç, ˝e na wakacje nie tylko

polecà, ale i z nich wrócà, czy wra˝enie
zakupu luksusowych wakacji, które towarzyszy niektórym wybierajàcym si´ na
urlop z TUI. Tymczasem TUI coraz cz´Êciej powtarza, choç jeszcze nie otwartym tekstem, ˝e agenci kosztujà, ˝e
centrali trudno kontrolowaç jakoÊç
Êwiadczonych przez nich usług, ˝e łatwiej sprzedawaç samodzielnie czy to
przez salony własne, czy te˝ stron´ internetowà. Remedium na ten ostatni problem wydaje si´ proste, wystarczy lepiej
wyszkoliç agentów, zainwestowaç w
sprawny sposób kontroli, nagradzaç najlepszych. Takie zabiegi wymagajà jednak
nie tylko wysiłku organizacyjnego, pochłaniajà te˝ pieniàdze, które w czasach
kryzysu oszcz´dzajà wszyscy. Po co inwestowaç w agenta, który nie informuje
o „niewygodnych” faktach dotyczàcych
oferty, by nie straciç klienta, czym cz´sto nara˝a touroperatora na rozpatrywanie reklamacji.

Krótka pamięć?
Wydaje si´, ˝e przyczyny post´powania TUI Poland sà jasne, co nie oznacza,
˝e fair. Nie mo˝na traktowaç w sposób
dyskryminujàcy swoich wieloletnich
partnerów, którzy jako pierwsi zaufali
marce i promowali jà w czasach, kiedy w
Polsce nie było Internetu, a klient nie
potrafił sam przebiç si´ przez gàszcz
ofert przedstawionych w katalogach ró˝nych touroperatorów. Wydaje si´, ˝e
TUI o tym nie pami´ta. A mo˝e i pami´ta, tyle ˝e z tymi wspomnieniami
niewiele mo˝e zrobiç. TUI Poland to
córka s´dziwej matki, a ta ostatnia planuje kolejne posuni´cia, majàc na
uwadze dobro całej rodziny. W tym wypadku dobro rodziny oznaczaç ma chyba przej´cie kontroli nie tylko nad
samym produktem i jego realizacjà, lecz
tak˝e dystrybucjà. Przykładów potwierdzajàcych t´ teori´ nie trzeba daleko
szukaç, wystarczy poobserwowaç działania TUI na rynkach oddalonych od Polski o 1,5-3 godz. lotu.

Wyspy Brytyjskie
W Wielkiej Brytanii TUI Travel dokonuje restrukturyzacji kanałów dystrybucji ju˝ od kilku lat. W wywiadzie
udzielonym Travel Weekly w 2011 r.,
Nick Longman, szef sprzeda˝y TUI Travel powiedział, ˝e touroperator dà˝y do
przej´cia kontroli nad sprzeda˝à własnych produktów w 80 proc. OczywiÊcie
chodzi o Êrednià krajowà, w niektórych
regionach Wielkiej Brytanii koncern
chce kontrolowaç rynek w 90 proc.,
gdzie indziej w 65 proc. W tym celu
otwiera własne punkty sprzeda˝y, tak˝e
w miejscach, w których je uprzednio zamykał. Na celowniku znalazły si´ równie˝ obszary o niskiej penetracji
Internetu szerokopasmowego. W tych
miejscach TUI Travel chce koncentrowaç sprzeda˝ w systemie offline. Kolejnym krokiem podejmowanym przez
brytyjskie TUI było obni˝enie prowizji

Piotr Haładus: Obecnie pracujemy nad
stroną merytoryczną uwag OSAT.

Marek Kamień́ski: Nasze uwagi zostały
przyjęte pozytywnie przez TUI Poland.

TUI SZKODZI SOBIE WIZERUNKOWO

TUI to czołowy touroperotor w Polsce, a zatem rynek śledzi i komentuje
jego działania. Mam wrażenie, że od jakiegoś czasu touroperator wdraża nie do końca przemyślane pomysły, które niekorzystnie wpływają na
jego wizerunek (chociażby pomijanie w promocyjnych działaniach
agentów). Nie wiem, czy te działania wpływają pozytywnie na przychody, ale na pewno niekorzystnie wpływają na postrzeganie TUI na rynku.
Nie chodzi tu nawet o fakt, że są one mocno krytykowane przez agentów. Informacja o działaniu nie do końca fair szeroko rozchodzi się po rynku. Na razie swoje niezadowolenie głośno wyrażają agenci, na pewno nie tylko na forach internetowych, lecz także
w kontaktach z klientami. TUI nie ma żadnego wpływu na to, jakie komunikaty przekazuje liczna grupa agentów. Wydaje mi się, że TUI zadziałało zbyt pochopnie, pomijając agentów, czyli
partnerów biznesowych, w swoich działaniach. Zrozumiały jest dla mnie fakt, że w tych trudnych dla branży czasach każdy touroperator chwyta się różnych sposobów, które mają mu
przynieść większe dochody. Jednakże nie rozumiem, dlaczego czołowy touroperator w Polsce
działa w sposób, który niszczy jego wizerunek.
do 7 proc. agentom, którzy nie koncentrowali si´ na sprzeda˝y produktu tego
touroperatora. Kiedy agenci zacz´li protestowaç, organizator zasłaniał si´ poczuciem bycia traktowanym nie fair
przez agentów. Nick Longman podkreÊlał, ˝e skoro biura podró˝y nie chcà byç
ich partnerami, firma nie mo˝e ich za to
nagradzaç. Nagrody nale˝à si´ bowiem
dobrze sprzedajàcym. Ostatnio TUI
Travel potwierdziło, ˝e zamierza wprowadziç opłat´ serwisowà w swoich biurach za rezerwacje z kategorii turystyki
mainstreamowej, poniewa˝ planuje
ujednoliciç ceny oferowane przez kanał
naziemny i online. Ju˝ teraz pojawiły si´
komentarze, ˝e taka polityka jest zagro˝eniem dla prowizji agencyjnych. TUI
Travel zastanawia si´, w jaki sposób wynagrodziç pracowników biur podró˝y w
sytuacji, gdy klienci dokonali wyboru w
salonie sprzeda˝y, ostatecznej rezerwacji dokonali za poÊrednictwem kanału
online. W mediach pojawiły si´ sugestie,
˝e celem koncernu mo˝e byç wprowadzenie do obrotu imprez w cenach netto.

Niemcy i słynna Skandynawia
Ostatnio rzàdy nad rynkiem niemieckim przejàł Christian Clemens,
który do tej pory dowodził TUI w Skandynawii. Celem nowego szefa jest
zwi´kszenie rentownoÊci niemieckiego
touroperatora. W krajach Europy Północnej zdołał osiàgnàç wynik na poziomie 6–7 proc. W Niemczech Clemens
dà˝ył b´dzie do 3–5 proc. Nowy szef nie
b´dzie jednak podnosił mar˝y, zamie-

rza raczej skupiç si´ na sprzeda˝y produktów dost´pnych tylko za poÊrednictwem TUI. WÊród agentów pojawiły si´
obawy, czy szwedzki dyrektor nie wprowadzi zasad działania znanych ze Skandynawii. Na tamtejszym rynku istnieje
coÊ na wzór niepisanej umowy mi´dzy
kilkoma touroperatorami o sprzeda˝y
bezpoÊredniej z pomini´ciem kanału
agencyjnego. Dystrybucja za poÊrednictwem internetu osiàga tam pułap 65
proc. Zestawiajàc te dane ze wspomnianà skandynawskà rentownoÊcià 6–7
proc. trudno oprzeç si´ pokusie wprowadzenia na inne rynki sprawdzonego
modelu z zagranicy. Christian Clemens
sam przyznaje, ˝e w Niemczech osiàgni´cie wyników w sektorze online znanych ze Skandynawii nie jest mo˝liwe
przynajmniej przez kolejne 10 lat. Nowy
szef niemieckiego TUI zamierza jednak
szeroko otworzyç drzwi zarzàdu dla
współpracowników, a nawet klientów.
Taki model sprawdził si´ bowiem w
TUI Nordic. Ostatnio prezes TUI Poland Marek Andryszak ch´tnie rozmawia z przedstawicielami OSAT,
publicznie odpowiada na list otwarty
Marka Kamieƒskiego, w którym dzi´kuje za słowa krytyki, a nawet pisze bloga, na którym wyjaÊnia klientom sposób
pracy touroperatora. Przypadek czy
analogia? Obecnie OSAT negocjuje zapisy umowy i kładzie nacisk na kwestie
prawne, biznesowe i operacyjne. Agenci chcà byç postrzegani jak partnerzy,
a nie zło konieczne. O wyniku rozmów
b´dziemy informowaç na bie˝àco.

Wrześniewski zastępuje Gaidę

N

ieoficjalne êródła informujà, ˝e Abdelfetah Gaida rozstaje si´ z firmà
na dobre. Oficjalna wersja mówi, ˝e dotychczasowy wiceprezes nie wykonuje

powierzonych mu obowiàzków w zwiàzku z problemami zdrowotnymi, a obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim.
Obowiàzki nieobecnego szefa zaj´ło jednoczeÊnie dwóch dotychczasowych pracowników Eximu. W Polsce funkcj´ t´
przejàł Tomasz WrzeÊniewski, odpowiedzialny za cz´Êç produktowà i operacyjnà Exim Tours. Drugim zarzàdzajàcym

krótko
ETS karze linie za strajki. Trybunał
orzekł, że linie lotnicze nie mogą zawsze tłumaczyć się „nadzwyczajnymi
okolicznościami”, aby uniknąć wypłacania odszkodowań pasażerom, których loty zostały odwołane lub opóźnione z
powodu strajków. Zgodnie z orzeczeniem
ETS, jeśli przewoźnik odmówił przyjęcia
na pokład z powodu zmiany organizacji
lotów spowodowanej strajkiem, pasażerom należy się odszkodowanie na podstawie unijnego rozporządzenia nr 261/2004,
które mówi o zasadach odszkodowania i
pomocy dla pasażerów w razie odmowy
przyjęcia na pokład albo odwołania lub
dużego opóźnienia lotów. PAX

Renata Toczyska-Seliga,
dyrektor działu Turystyka i Transport Ciszewski MSL

Touroperatorzy | Kolejne zmiany w strukturze Exim Tours dotyczà osób prowadzàcych polski oddział organizatora

Abdelfetah Gaida, dotychczasowy
wiceprezes polskiego oddziału Exim
Tours, nie pracuje już dla tego
touroperatora.
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został Tomas Husar, który od lat zwiàzany jest z Exim Tours w Czechach, a w
strukturze firmy odpowiada za działalnoÊç polskiego oddziału. Jak zapewnia
Alena Kováfiová z działu marketingu i
komunikacji grupy Exim Tours z Czech,
zaistniała sytuacja nie wpływa w ˝aden
sposób na funkcjonowanie touroperatora w Polsce. Na stanowisku prezesa

nadal pozostaje Ferid Nasr, który kieruje firmà z centrali holdingu znajdujàcej si´ w Pradze. Exim Tours został
ostatnio wykupiony przez niemieckiego
giganta turystycznego REWE Touristik.
Do tej pory z firmy odeszło ju˝ kilku
mened˝erów z kluczowych stanowisk.
Firma, jak zapewnia zarzàd touroperatora, działa w Polsce bez zmian. MG

MSZ ostrzega przed Turcją. Ministerstwo odradza w najbliższym
czasie wyjazdy do niektórych regionów
tego kraju. Stanowczo poleca powstrzymanie się od podróżowania w obszarze
pogranicza turecko-syryjskiego i południowo-wschodniej Turcji, zaleca także
zachowanie ostrożności turystom jadącym do bezpiecznych rejonów kraju – na
Riwierę Turecką i nad Morze Egejskie.
MSZ zaleca także unikanie zgromadzeń i
demonstracji oraz nieprzebywanie w pobliżu obiektów wojskowych. PAX

Europejskie Travel Awards przyznane po raz 19. „Turystyczne
Oskary” utworzone przez Grahama
Cooke’a przyznawane są już od 19 lat na
podstawie ankiet ponad 170 tys. specjalistów z branży. Nagrody dla najlepszych
w Europie przyznano w 70 kategoriach,
ponadto w niektórych z nich zostali wyłonieni zwycięzcy z poszczególnych krajów.
W 2012 r. najbardziej wyróżniona została Turcja. Za wiodący polski hotel uznano
Mamaison Hotel Le Regina w Warszawie, a za wiodący polski hotel biznesowy
– warszawski Marriott. PAX

Ruszyła rejestracja na ITM Warsaw. Międzynarodowe Targi Turystyczne ITM Warsaw odbędą się w
dniach 24–26 stycznia 2013 roku. Uczestnictwo można zgłosić w jednej z trzech
kategorii: „Business Visitor” – reprezentanci firm turystycznych i związanych z
branżą, „Buyer” – osoby zamawiające
usługi turystyki biznesowej (konferencyjne, szkoleniowe), w tym reprezentantów
korporacji, stowarzyszeń naukowych i
profesjonalnych, agencji eventowych,
Profesjonalnych Organizatorów Konferencji i Kongresów oraz „Prasa”. PAX

EasyJet apeluje do UE. Podczas
wystąpienia w Brukseli prezes
easyJet Carolyn McCall wezwała Unię
Europejską do „zaniechania polityki lotniczego protekcjonizmu”. Mowa o działaniach polegających na ochronie systemu
przydziału slotów i obsługi naziemnej.
McCall wezwała również do kontynuowania liberalizacji lotnictwa w Europie.
Umowa o otwartej przestrzeni powietrznej nad Europą spowodowała rewolucję
w europejskim lotnictwie. Dzięki niej firmy takie jak easyJet otrzymały szansę
rozwijania się w całej Europie, co jest odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony
potencjalnych klientów. Mniejsze miasta
i regiony w całej Europie dysponują obecnie zupełnie nowymi połączeniami lotniczymi, które pobudzają handel oraz
turystykę. PAX

6

BIURA

samorządy
Dolnośląska Izba Turystyki świętowała 20-lecie działalności. Uroczyste obchody jubileuszu odbyły się 19
października we wrocławskim hotelu
Tumski. Obchodom przewodniczył prezes
DIT Marek Ciechanowski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również jego
trzej poprzednicy. Podczas jubileuszu władze DIT uhonorowały szczególnie zasłużonych dla rozwoju turystyki. Wręczono
im okolicznościowe medale. KP

Beskidzka Izba Turystyki rozdała
wyróżnienia. Uroczyste wręczenie
Nagrody Honorowej Beskidzkiej Izby Turystyki odbyło się podczas wojewódzkich
obchodów Światowego Dnia Turystyki 19
września. W tym roku wyróżnione zostały: Muzeum Browaru w Żywcu oraz Vena
Events, wielobranżowe przedsiębiorstwo
z Bielska-Białej. – Muzeum Browaru dostało nagrodę za to, że już od 6 lat tworzy
tak dobry produkt turystyczny, a Vena
Events za to, że tak dobrze ściąga do nas
turystów – opisuje Krzysztof Mrowiec,
prezes Beskidzkiej Izby. KP

Śląski Oddział PIT pośredniczy w
negocjacjach reklamowych z Gazetą Wyborczą. Oferta, będąca owocem
negocjacji Śląskiego Oddziału PIT i Gazety Wyborczej w województwie śląskim,
dotyczy możliwości umieszczania wizytówek w sobotnim dodatku GW „Turystyka”. Na stronie, prócz materiałów
promocyjnych poszczególnych przedsiębiorców turystycznych, znajdzie się informacja, że są one polecane przez PIT. KP

Dolnośląska Izba Turystyki uhonorowała BP Staniszewski Travel.
Biuro, które 28 września obchodziło 20-lecie swojej działalności, jest długoletnim
członkiem DIT. Obchody, w których uczestniczyli przedstawiciele branży miały dwuczęściowy przebieg. Pierwszy, oficjalny,
skupiony był wokół życzeń oraz podziękowań. Drugi, rozdzielony został pomiędzy turniej gry w kręgle i przyjęcie. KP
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Trendy | Biura chcà zmian w układzie roku szkolnego

Rok szkolny taki sam, lecz w innym układzie
Propozycja skrócenia roku szkolnego na
rzecz ferii spotkała się z ostrą krytyką
zaniepokojonych o poziom edukacji rodziców. Tymczasem zamiast skracać rok
szkolny, wystarczyłoby zmienić układ
funkcjonujących już przerw w nauce.

mum to wakacje od 1 czerwca do 30
wrzeÊnia – podaje Krzysztof Piàtek.

Kwestia kosztów

Kinga Popiołek

W

koƒcu wrzeÊnia posłowie PO
– Konstanty OÊwi´cimski i Arkadiusz Litwiƒski – zaproponowali, by dla poprawienia stanu polskiej
turystyki skróciç rok szkolny o tydzieƒ.
Swój postulat argumentujà tym, ˝e
wprowadzone w 2010 roku zmiany, na
mocy których rok szkolny koƒczy si´ w
ostatni piàtek czerwca, a nie jak to było do tej pory, w pierwszy piàtek wypadajàcy po 18 czerwca. Przedstawiona w
sejmie przez posłów propozycja spotkała si´ jednak z ostrà krytykà rodziców i MEN.
– Ministerstwo nie przewiduje skrócenia roku szkolnego. Nie rozwa˝a
obecnie mo˝liwoÊci wprowadzenia
zmiany terminu zakoƒczenia zaj´ç dydaktyczno-wychowawczych – komentuje Justyna Sadlak z biura prasowego
MEN. – Za to wprowadzenie dodatkowych dni wolnych od zaj´ç w ciàgu
roku szkolnego powinno zapewniç
wi´ksze zainteresowanie rodzinnà
ofertà turystycznà przez cały rok w
tzw. długie weekendy – kwituje. Rodzi
si´ pytanie, czy skracanie roku szkolnego faktycznie jest jedynà metodà
wydłu˝enia sezonu turystycznego, czy

Arkadiusz Litwiński: Uważamy, że przyspieszenie początku wakacji co najmniej o tydzień ma sens.

Barbara Oleśków: W naszym kraju
transport na zagraniczne wakacje autokarowe odbywa się wahadłowo.

mo˝e wystarczy inne rozdysponowanie
dost´pnych ju˝ przerw w nauce?

planowany rok szkolny mocno dywersyfikuje wybory urlopowe Niemców.
Krzysztof Piàtek, prezes Polskiego
Zwiàzku Organizatorów Turystyki, nie
ma wàtpliwoÊci, ˝e takie rozwiàzanie
równie˝ Polsce przyniosłoby wiele dobrego. Przede wszystkim w osłabianiu
ogromnej sezonowoÊci w polskiej turystyce. – JeÊli chodzi o złagodzenie tego problemu, dzieli nas z krajami
zachodnimi przepaÊç – komentuje.
– Infrastruktura jest dobra, ale musi
sobie zapewniç rentownoÊç jedynie
przez osiem tygodni funkcjonowania –
dodaje. Zró˝nicowanie terminów
przerw szkolnych wpłyn´łoby na
zmniejszenie kosztów własnych hoteli
i instytucji obsługujàcych turystów. –
Aby zapewniç firmie funkcjonowanie
przez cały rok, obecna mar˝a musi byç
wysoka. – Trzeba pami´taç, ˝e problem
sezonowoÊci nie dotyczy tylko wykorzystywania hotelowych łó˝ek, lecz
tak˝e ogromnej rzeszy ludzi obsługujàcej sektor turystyczny. – Plan maksi-

Niemiecki wzór
System, w którym rok szkolny poprzecinany jest krótszymi, lecz cz´stszymi przerwami, od lat doskonale
funkcjonuje w Niemczech. Niezale˝noÊç ekonomiczna i legislacyjna landów znajduje swoje odzwierciedlenie
równie˝ w układzie przerw szkolnych.
Typowà przerwà letnià sà szeÊciotygodniowe wakacje przypadajàce na przełom lipca i sierpnia. Nast´pne sà
wakacje jesienne, na które przewidziany jest jeden lub dwa tygodnie paêdziernika.
Grudniowa
przerwa
Êwiàteczna trwa dwa albo trzy tygodnie. Kolejne ferie to przypadajàcy na
luty tydzieƒ narciarski. Ju˝ w kwietniu
uczniowie mogà odpoczàç podczas
dwu- lub trzytygodniowej przerwy
wielkanocnej. Równie˝ w maju kilka
dni szkoły przepada w zwiàzku z ró˝nymi koÊcielnymi Êwi´tami. Tak roz-

Inni przedstawiciele bran˝y majà
wi´cej wàtpliwoÊci. – Zmiana rozkładu
przerw jest bez znaczenia. Najwa˝niejszy i tak jest czas letni. Korzystne mogłoby byç wydłu˝enie wakacji w tym
okresie. Co do pozostałych przerw to
sàdz´, ˝e rodzic i tak nie puÊci dziecka
samego i ono si´ b´dzie w tym czasie
błàkało – komentuje Ewa Balcer z Biura Podró˝y Orbal. Z wàtpliwoÊciami organizatorów turystyki spotyka si´ tak˝e
opinia, jakoby zró˝nicowanie czasu wolnego miało zmniejszyç koszty konsumenckie. Krótsze choç cz´stsze przerwy
bywajà postrzegane jako trudniejsze do
ekonomicznego zagospodarowania.
– W naszym kraju, gdzie wakacje
trwajà 2 miesiàce, transport na zagraniczne wakacje autokarowe odbywa si´
wahadłowo, co pozwala znacznie
zmniejszyç koszty, równie˝ baza rezerwowana na dłu˝szy okres ma ni˝sze ceny – mówi Barbara OleÊków z Alfa
Star. Nie bez znaczenia pozostaje równie˝ mo˝liwoÊç stworzenia jednolitej
oferty dla całego kraju. Wi´cej okresów
wypoczynkowych to mocny powód do
utrzymania kadry przez cały rok, a nie
poszukiwanie co sezon nowej, nie zawsze wystarczajàco pewnej i doÊwiadczonej. Bardzo mo˝liwe, ˝e jak to
cz´sto bywa, zamiast si´gaç po nowe,
lepiej sensowniej rozdysponowaç to, co
si´ ju˝ ma.

Touroperatorzy | WspółwłaÊciciele polskiego touroperatora rozwijajà zakres działania

Właściciele Oasis inwestują w brokera lotniczego
Spot Charters weszła niedawno na polski rynek jako spółka-córka niemieckiej
grupy Spot Group. Współwłaścielami
Spot Charters są także osoby powiązane z Oasis Tours.

Z

akres usług Spot Charters obejmuje
czarter całego samolotu z załogà lub
okreÊlonej puli miejsc zarówno w ukła-

dzie kontraktu długoterminowego, jak
i lotów ad hoc. Firma rozpocz´ła działanoÊç w Polsce w maju br., wtedy jeszcze jako spółka niemiecka. Z uwagi na
doÊç du˝e zainteresowanie usługami, a
przez to dobre perspektywy biznesowe,
na jesieni tego roku broker został zarejestrowany w Polsce. Prezesem firmy
jest Roland Taylor. W Polsce na stałe

pracuje kilka osób, które prowadzà bie˝àcà działalnoÊç operacyjnà. Choç spółka formalnie istnieje kilka miesi´cy,
okazuje si´, ˝e nadal prowadzone sà
formalnoÊci dotyczàce struktury własnoÊciowej Spot Charters. Roland Taylor informuje, ˝e w chwili obecnej
dokumentacja nie jest jeszcze gotowa,
dlatego nie mo˝e potwierdziç ˝adnych
danych dotyczàcych udziałowców w
Polsce. Tymczasem z wyciàgu z KRS z
15 paêdziernika 2012 r., wygenerowanego dla Spot Charters, wynika, ˝e firma ma trzech udziałowców. Inwestor
zagraniczny objàł 50 proc. udziałów
spółki, 25 proc. nale˝y do Mohameda
Slima Zghal, a kolejne 25 proc. do Ziada Zghal, prezesa Oasis Tours. Kapitał
wniesiony wynosi 150 tys. zł i przekłada si´ na 1 tys. udziałów o wartoÊci 150
zł ka˝dy.

Przypadki tego typu współzale˝noÊci
przedsi´biorstwa z segmentu lotniczego i organizatora turystyki znane sà nie
tylko z rynku polskiego. Przed laty TUI
Poland było jednym z inwestorów White Eagle Aviation, a Exim Tours, Rainbow Tours i Triada wło˝yły pieniàdze w
linie Fischer Air Polska, rebrandowane
póêniej na Prima Charter. Póki co Roland Taylor wyjaÊnia, ˝e w lecie br. firma
współpracowała z dwoma du˝ymi polskimi organizatorami, i jak zapewnia, jej
intencjà jest t´ współprac´ rozwijaç, jednoczeÊnie pozyskujàc jako partnerów
biznesowych kolejnych touroperatorów.
Obecnie Spot Charters rozwija swojà
ofert´, bazujàc nie tylko na sprzeda˝y
przelotów czarterowych, lecz tak˝e
umo˝liwiajàc rezerwacj´ bloków
miejsc w samolotach. Obecnie firma
przygotowuje ofert´ na lato 2013. MG

Zamówienia publiczne | W przetargu wystartowało szeÊç firm

First Class zarobi miliony
Biuro podróży zwyciężyło w przetargu na
zakup biletów lotniczych dla 50 instytucji
państwowych, rozpisanym przez Centrum Usług Wspólnych.

R

zàdowe CUW rozpisało nieograniczony przetarg w sierpniu br. Przedmiotem zamówienia była rezerwacja,
sprzeda˝ i sukcesywne dostawy biletów
lotniczych, wraz z obowiàzkowym ubezpieczeniem podró˝nych i ich baga˝u, dla
pracowników 50 jednostek administracji paƒstwowej najwy˝szego szczebla. By
wziàç udział w przetargu, nale˝ało wpłaciç wadium w wysokoÊci 500 tys. zł oraz

posiadaç ubezpieczenie OC w wysokoÊci 1 mln zł i Êrodki finansowe lub zdolnoÊç kredytowà na kwot´ co najmniej
1 mln zł. Głównym czynnikiem decydujàcym była cena brutto oferty i dost´pna
liczba przewoêników. Zwyci´zcà została
firma First Class, która miała dost´p do
najwi´kszej liczby linii – 636, a wartoÊç
wybranej oferty opiewała na kwot´ 67,
686 mln zł. Kontrakt obowiàzuje do 31
grudnia 2014 r. lub do wyczerpania kwot
zawartych w umowie, jednak jeszcze nie
zakoƒczyło si´ post´powanie przetargowe. Teraz oferenci majà czas na zgłaszanie odwołaƒ. AO
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Kooperacja | Artykuły w litewskiej prasie obni˝ajà zaufanie do polskich biur

Polska oferta mniej atrakcyjna dla Litwinów
Litewscy turyści bardzo chętnie kupują
oferty polskich biur podróży, często dużo
tańsze, niż te w ofercie litewskich touroperatorów. Nie powinno nas to dziwić
– także w Polsce popularne są wycieczki
organizowane przez podmioty z Niemiec.

Bartłomiej Kowal

C

z´sto ró˝nice w cenie wynikajà z
korzystnego dla Litwinów kursu lita do złotówki, nierzadko jest to
równie˝ kwestia wielkoÊci biura podró˝y i idàcej za tym mo˝liwoÊci negocjowania rabatów czy upustów.
Upadki polskich biur podró˝y odbiły si´ echem tak˝e u naszych północno-wschodnich sàsiadów. Niewykluczone
zatem, ˝e w najbli˝szym czasie ch´ç do
kupowania polskiej oferty ulegnie
zmianie. Długo wydawało si´, ˝e podobnie jak w Polsce, najwi´ksze znaczenie b´dzie miał upadek Sky Clubu,
którego ofert´ na Litwie mo˝na było
kupiç tak˝e w wileƒskiej agencji turystycznej „Kelvita”. UpadłoÊç polskiego
biura zmusiła 4 osoby do wczeÊniejszego powrotu z wakacji, a 79 innych nie
poleciało na opłacone wakacje. Agencja „Kelvita” szybko zwróciła pieniàdze
17 klientom, których zaliczek nie przekazano jeszcze Sky Clubowi, a pozostałym poszkodowanym pomagała
wypełniaç formularze roszczeniowe i
poÊredniczyła w ich składaniu. Informacj´ o upadku Sky Clubu oraz zasadach post´powania w podobnych
przypadkach zamieÊcił na swej stronie

Paƒstwowy Departament Turystyki
(Valstybinis Turizmo Departamentas).

Pułapka na litewskiego turystę?
Pod koniec sierpnia popularny dziennik „Lietuvos žinios“ zamieÊcił artykuł o
wymownym tytule „W Polsce – sidła na
turystów”. Wbrew temu, co mo˝na byłoby sàdziç, nie jest on bezpoÊrednio
skierowany przeciwko polskim biurom
podró˝y, a bardziej przeciw Paƒstwowemu Departamentowi Turystyki, który,
zdaniem autorki artykułu, powinien informowaç litewskich turystów nie tylko
o upadku biur podró˝y, które miały swoich agentów na Litwie (jak to było w
przypadku Sky Clubu), lecz o wszystkich
bankructwach w polskiej turystyce, a
najlepiej tak˝e o problemach biur i mo˝liwych upadłoÊciach. Przytoczona wypowiedê przedstawionej jako ekspert ds.
turystyki Rimy Jakytò o wspólnym systemie informacyjnym, w który włàczone
sà wszystkie instytucje zajmujàce si´ turystykà w paƒstwach członkowskich UE
i z którego korzystajàc mo˝na oceniç ryzyko działalnoÊci dowolnego biura podró˝y, z polskiej perspektywy wyglàda
cokolwiek futurystycznie. Pod koniec artykułu przywoływane sà „pojawiajàce si´
w prasie” informacje o zadłu˝eniu 446 z
ponad 3,2 tys. polskich biur podró˝y,
znane czytelnikom „WiadomoÊci Turystycznych” z wypowiedzi przedstawicieli Krajowego Rejestru Długów. Niestety,
nie sà one opatrzone ˝adnym komentarzem, co mo˝e sprawiaç wra˝enie, ˝e
prawie 15 proc. polskich touroperato-

rów stoi na skraju bankructwa. Tego samego dnia litewski Paƒstwowy Departament Turystyki zamieÊcił na swojej
stronie internetowej komentarz „TuryÊci z Litwy nie powinni byç wprowadzani w błàd i straszeni”. Mowa w nim o
tym, ˝e wspólny system informacyjny
jest dopiero tworzony, a jego celem nie
b´dzie ostrzeganie przed mo˝liwymi
bankructwami czy zadłu˝eniem firm
sektora turystycznego. Takich oficjalnie
niepotwierdzonych informacji nie udziela ˝adna instytucja rzàdowa czy samorzàdowa, gdy˝ mogà one wywrzeç
niekorzystny wpływ na konkurencj´
mi´dzy przedsi´biorstwami oraz konkurencyjnoÊç na rynku mi´dzynarodowym.

Pół tysiąca poszkodowanych
Wszystko to miałoby mo˝e mały zasi´g i tym samym wpływ na litewskich
klientów polskich biur podró˝y, gdyby
nie upadłoÊç kolejnego touroperatora –
Filiz Tour. Nawet do polskiej prasy dotarły informacje, ˝e wÊród poszkodowanych znalazło si´ ponad 500 obywateli
Litwy. Co ciekawe, Filiz Tour nie miał
na Litwie swojego biura agencyjnego, a
wycieczki sprzedawał jedynie poprzez
lokalny portal zakupów grupowych
Grupinis.lt (cz´Êç działajàcej w paƒstwach bałtyckich Cherry Media Group). Portal zareagował błyskawicznie i
obiecał zwrot całej kwoty wszystkim poszkodowanym klientom (wypłaty dla
osób, które wypełniły odpowiednie formularze, rozpocz´ły si´ ju˝ w pierwszej
połowie wrzeÊnia). Informacje na ten te-

mat pojawiły si´ w wi´kszoÊci litewskich
gazet i na portalach internetowych. Komentarze pod artykułami jednoznacznie
wskazujà, ˝e Grupinis.lt dzi´ki takiemu
posuni´ciu zyskał sobie uznanie litewskich internautów. Warto tutaj dodaç, ˝e
w przeciwieƒstwie do Polski, na Litwie
portale zakupów grupowych cieszà si´
dobrà opinià, stàd tak˝e pozytywne reakcje na działanie Grupinis.lt. Choç sytuacja została opanowana, a klienci
szybko odzyskali pieniàdze, o kłopotach
polskiej bran˝y turystycznej mówiła cała
Litwa.
Trudno jednoznacznie oceniç, jak
bardzo oba bankructwa wpłynà na liczb´ turystów z Litwy, korzystajàcych z
ofert polskich touroperatorów, niemniej
zaufanie klientów zostało powa˝nie zachwiane, a docierajàce na Litw´ informacje o zadłu˝eniu polskich biur czy
niewystarczajàcych gwarancjach ubezpieczeniowych nie poprawiajà wizerunku naszej bran˝y.
NASZ AUTOR

Bartłomiej Kowal,
Konsultant w zakresie polskiego i litewskiego rynku
turystycznego. W latach 2009–2012 dyrektor Centrum
Informacji Turystycznej przy Ambasadzie
Republiki Litewskiej.

Przewoźnicy | Katarskie linie lotnicze dostrzegły potencjał w rynku polskim

Qatar Airways wchodzi do Polski
Przewoźnik otwiera bezpośrednie
połączenie Warszawy z Dohą. Ze stolicy
Kataru pasażerowie będą mogli polecieć
do dalekich krajów Azji i na Antypody.

O

ferta Qatar Airways obejmuje
przeloty na Bliski Wschód, do Europy, Azji, Ameryki Południowej i
Północnej, Australii oraz krajów Pacyfiku. Dzi´ki rejsom z Warszawy
przez Doha lot do kierunków azjatyckich, czy na Antypody skróci si´ o
czas przelotu do du˝ych europejskich
portów lotniczych. Do tej pory wyjazd
do dalekich krajów wiàzał si´ z dolotem do europejskich hubów, z których pasa˝erowie wyruszali w dalszà
podró˝.

Własne biuro
Inauguracyjny lot Qatar Airways z
Warszawy do Doha odb´dzie si´ 5
grudnia br. Bilety na rejsy z Warszawy
znajdujà si´ w sprzeda˝y ju˝ od kilku

tygodni, i jak zapewniajà przedstawiciele linii lotniczej, poziom rezerwacji
utrzymuje si´ na satysfakcjonujàcym
poziomie. Przewoênik zamierza otworzyç zimà br. swoje przedstawicielstwo
w Polsce, rezygnujàc z rozwiàzania stosowanego przez wiele linii lotniczych,
jakim jest generalny agent (General
Selling Agent). Z Warszawy do Doha
klienci polecà Airbusem A320, w którym znajdà si´ dwie klasy rezerwacyjne – ekonomiczna, liczàca 132 miejsca
i biznes o pojemnoÊci 12 miejsc. Ka˝dy
pasa˝er b´dzie mógł skorzystaç na pokładzie z interaktywnego systemu rozrywki audio i wideo. Flota katarskiego
przewoênika jest regularnie poszerzana, Êredni wiek samolotów nie przekracza 4 lat. Flagowym samolotem jest
Boeing 777, ponadto linia oferuje rejsy na pokładach Airbusów A 320, A
350s, A 380 oraz Boeingów 787. Obecnie linia zatrudnia 13 tys. osób. Grupa
planuje, ˝e w ciàgu trzech najbli˝szych

Polscy touroperatorzy ju˝ planujà
organizacj´ egzotycznych wyjazdów
,bazujàc na ofercie Qatar Airways.
Klienci Ecco Travel, którzy polecà na
Sri Lank´, do Indii czy Tajlandii na po-

kładzie katarskiego przewoênika, b´dà
teraz przesiadaç si´ tylko raz, w porcie
lotniczym w Katarze. Pasa˝erowie b´dà mogli skorzystaç te˝ z tzw. STOP
OVER w stolicy kraju, obejmujàcego
nocleg w Doha, transfer oraz wycieczk´ po mieÊcie. WejÊcie na rynek Qatar
Airways wià˝e si´ z promocjami cenowymi, co znalazło ju˝ odzwierciedlenie
w ofercie Ecco Travel. Ceny wycieczek
do Tajlandii, Indii, na Sri Lank´ i do
Zjednoczonych Emiratów Arabskich
spadły Êrednio o 500 zł. Na niektóre
terminy touroperator zredukował je
nawet o 1000 zł. Wa˝nà informacjà dla
Polaków jest fakt, ˝e od 4 grudnia br.
obywatele naszego kraju zostanà zwolnieni z obowiàzku aplikowania o wizy
wjazdowe do Kataru. Nowe regulacje
przewidujà zakup wizy na lotnisku w
Doha, w porcie w Doha lub na làdowym przejÊciu granicznym w Abu Samra. Jej koszt wyniesie 100 QAR, czyli
ok. 90 zł. MG

2* i 3* widaç te˝ coraz wi´cej turystów z
krajów Europy Ârodkowo-Wschodniej.
Madame Gainche jest zdania, ˝e odkryta przez angielskà arystokracj´ w
XIX w. osada rybacka to znakomity
punkt wypadowy w bogatà w atrakcje
okolic´ (Alpy Nadmorskie Prowansja,
Lazurowe Wybrze˝e).
– Uczestnictwo w tematycznych
wycieczkach (szlak tradycji, kultury,
kulinarny) dla grup (od 10 do 25
osób, w okresie od 1.10 do 30.04) nie

wymaga opłat – mówi Izabelle Gainche. – Warunkiem sà dwa noclegi w
Cannes. Miasto zapewnia bezpłatny
parking dla autokaru, marszrut´ i
przewodnika (oprowadzanie w 5 j´zykach), a biuro podró˝y mo˝e wpisaç
imprez´ do swego programu i opatrzyç własnym logo. To nasz ukłon w
stron´ bran˝y turystycznej i zach´ta
dla turystów.
Wakacje w Cannes – to tak˝e w XXI
w. brzmi nieêle! LOK

lat zwi´kszy zatrudnienie o kolejne
50 proc.

Serwis na najwyższym poziomie
Qatar Airways słynie z wysokiej jakoÊci usług, czego dowodem mogà byç
liczne nagrody, które otrzymuje od wielu lat. WÊród nich znajdujà si´ takie wyró˝nienia jak: najlepsza linia lotnicza
na Êwiecie 2011 i 2012, najlepsza klasa
biznes 2010, najlepszy catering w klasie
biznes 2010 czy najlepszy personel latajàcy. Wra˝enie robi te˝ pierwszy i póki co jedyny na Êwiecie terminal dla
goÊci korzystajàcych z lotów w klasach
biznes i pierwszej, który powstał właÊnie na katarskim lotnisku.

Touroperatorzy też zainteresowani

Francja | Festiwalowe miasto promuje si´ w Polsce

Cannes drogie tylko w maju
Gwiazdy ekranu, czerwony dywan i
adekwatne do tego blichtru ceny – tak
jest w Cannes, ale w maju, podczas
słynnego festiwalu. Przez resztę miesięcy Pałac Festiwali jest wykorzystywany na skromniejsze imprezy: pokazy
mody, konferencje, koncerty.

C

annes le˝y pół godziny drogi od lotniska w Nicei, gdzie làdujà samoloty m.in. PLL LOT. Ma sporà baz´
noclegowà: 130 hoteli i 8 tys. pokoi.

– Od dwóch lat przybywa tu coraz
wi´cej (wzrost o 18 proc.) Polaków, dlatego chcemy rozwijaç ten rynek – mówi
dyrektor ds. handlowych i marketingowych Pałacu Festiwali Izabelle Gainche
– Byç mo˝e przyczyniło si´ do tego bezpoÊrednie połàczenie lotnicze. Kryzys
uszczuplił liczb´ Włochów bawiàcych w
Cannes, ale wcià˝, podobnie jak Francuzi, Anglicy i Niemcy, znajdujà si´ oni
w Êcisłej czołówce. Na piàtym miejscu
uplasowali si´ Rosjanie, ale w hotelach
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krótko
Ekspansja międzynarodowych marek hotelowych w Rosji. Znane sieci hotelowe zwiększają liczbę swoich
pokoi w Rosji. Przykładem może być Hilton Worldwide, który obecnie prowadzi
21 projektów hotelowych na łączną liczbę 4,2 tys. pokoi. Sześć z ponad 20 planowanych hoteli będzie mieścić się w
samej tylko Moskwie. Carlson Rezidor
buduje obecnie 17 nowych hoteli, tym
samym oddając do dyspozycji gości na
terenie Rosji 3,5 tys. pokoi, m.in. w
dwóch obiektach Radisson Blu Resorts i
jednym Park Inn Hotel w Soczi. Grupa Intercontinental otworzy w 2014 r. hotel
Holiday Inn Crocus City, który będzie liczył 1 tys. pokoi. Natomiast w Soczi powstanie kompleks hotelowy First Class,
który zaoferuje 1120 pokoi, co związane
jest z organizowaną tu w 2014 r. Olimpiadą Zimową. MG

We Włoszech otwarto Muzeum
Lodów. To pierwsza tego typu placówka na świecie. Muzeum powstało
w miejscowości Anzola koło Bolonii, w
budynku firmy produkującej maszyny
do lodów. Zajmuje ono łączną powierzchnię ponad tysiąca metrów kwadratowych. W muzeum można poznać
historię smakołyku, a także zobaczyć
nietypowe eksponaty, m.in. VIII-wieczny traktat o lodach. W zbiorach muzeum znajduje się 10 tysięcy fotografii i
dokumentów, a także około 20 zabytkowych maszyn do lodów. Dodatkową
atrakcją dla turystów są różnego rodzaju degustacje wytwarzanych na miejscu przysmaków. Wstęp do muzeum
jest bezpłatny. MGO

W Nowym Jorku powstanie gigantyczny diabelski młyn. Ma być
to największy tego typu obiekt na świecie. New York Wheel będzie miał 190
metrów wysokości. Z diabelskiego
młyna będzie można podziwiać widoki
na Statuę Wolności, nowojorski port i
panoramę Manhattanu. Na młyńskim
kole znajdzie się 36 kapsuł, które łącznie będą mogły pomieścić 1440 pasażerów. Inwestycja ma kosztować 230
milionów dolarów i zostanie sfinansowana przez grupę inwestorów. Budowa
monstrualnego diabelskiego młyna ma
rozpocząć się w 2014 roku i trwać około roku. PAX

Lufthansa zaprasza Polaków do
Berlina. Oryginalna kampania ma
zachęcić mieszkańców zachodniej Polski
do korzystania z 49 bezpośrednich połączeń lotniczych z Berlina. W ramach działań promujących loty ze stolicy Niemiec
do Europy i na Bliski Wschód wystrój
wszystkich restauracji Berlin Döner Kebab w Szczecinie został wzbogacony o
motywy związane z ofertą Lufthansy z
Berlina, a najpopularniejsze danie zyskało nową nazwę – „Lufthansą z Berlina”.
W restauracjach organizowany jest również konkurs dla klientów, w którym wygrać można bilety lotnicze. Ponadto, w
największych centrach handlowych
Szczecina, Zgorzelca i Gorzowa Wielkopolskiego ustawiono specjalną walizkę
Lufthansy o wymiarach 3x2 metry. Kampanię wspiera konkurs radiowy współorganizowany z radiem RMF FM, a w
wybranych szkołach wyższych ustawione zostały berlińskie tablice, na tle których studenci będą mogli zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcie. AO
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krótko
Limity hotelowe na Bali nie pomogą. Choć oficjalnie wprowadzono
ograniczenia w budowie nowych hoteli,
władze Bali przyznają, że są niezdolne do
egzekwowania zakazu. Żeby poprawić sytuację przepełnionej turystami wyspy,
wprowadzono czasowy zakaz stawiania
nowych hoteli w pewnych rejonach wyspy. Rząd indonezyjskiej prowincji naciska na lokalne władze, żeby dopilnowały
przestrzegania moratorium. Powodem
wprowadzenia zakazu w zeszłym roku był
negatywny wpływ zbyt dużej liczby turystów na środowisko naturalne i lokalną
społeczność – w tym rosnące ceny nieruchomości oraz niedobór gruntów. PAX

Katalonia z programem dla euroseniorów. W ramach programu przygotowanego przez Katalońską Agencję
Turystyki (CAT) oraz hotelarzy z regionu na
najbliższy sezon przygotowano 25 tysięcy miejsc dla turystów powyżej 55 roku
życia. W projekcie na lata 2012–2013
weźmie udział 16 czterogwiazdkowych
hoteli z tej hiszpańskiej wspólnoty autonomicznej, o 10 więcej niż rok wcześniej,
gdy program został wdrożony. W zeszłym
roku do Katalonii przyjechało 51 tysięcy
turystów korzystających z oferty CAT. Program ten działa podobnie do Europe Senior Tourism. PAX

Lotnisko we Frankfurcie zwiększyło przepustowość. Jedno z największych
europejskich
lotnisk
powiększyło się o nowy terminal A-Plus,
który po czterech latach budowy właśnie otworzył swoje podwoje. Nowoczesna konstrukcja, na stworzenie której
wydano 700 mln euro, posiada powierzchnię użytkową o wielkości 185
tys. m kw. Z terminalu będą korzystać
pasażerowie Lufthansy oraz jej partnerów zrzeszonych w Star Alliance. W
związku z uruchomieniem nowego budynku przepustowość frankfurckiego
portu zwiększy się o 6 mln pasażerów,
co oznacza, że rocznie z tego europejskiego hubu będzie mogło skorzystać 65
mln klientów linii lotniczych. MG

Barcelona wprowadza nowe
przepisy dotyczące ulicznych kawiarni oraz ogródków restauracyjnych.
Nowe zasady dotyczą zarówno właścicieli, jak i klientów lokali. Od tej pory
toalety w lokalach będą ogólnodostępne – znikną zastrzeżenia o wstępie jedynie dla klientów. Ponadto, w nowych
przepisach wyznaczono godziny pracy
ogródków restauracyjnych oraz rozmieszczenie przestrzeni ulicznych tarasów. Kara za niestosowanie się do
nowych zasad może wynieść nawet do
3000 euro. PAX

W Singapurze powstaje nowe
oceanarium. Marine Life Park na
wyspie Sentosa będzie największym
tego typu obiektem na świecie.
Oceanarium ma być podzielone na dwie
części: Adventure Cove Waterpark z
hydromagnetycznym rollercoasterem
oraz Southeast Asia Aquarium z ponad
800 gatunkami podwodnych stworzeń,
w tym rekinami-młotami, delfinami i
mantami. W ponad 60 milionach litrów
wody będzie żyć około 100 tysięcy
morskich zwierząt. Obiekt zostanie
otwarty do grudnia. MGO
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Estonia | Zaletà tej destynacji jest niszowoÊç i niewielka odległoÊç do pokonania

Mały kraj du˝ych mo˝liwoÊci
I ty możesz zostać latarnikiem

Unię Europejską mamy także na północny wschód od naszych granic. Mała Estonia prezentuje nieznane szerzej
atrakcje, jest łatwo osiągalna (bez wiz
i paszportów), obliczalna (ceny porównywalne, tyle że mają euro), a leży tylko
trochę dalej niż turystycznie spenetrowana Litwa.

Liliana Olchowik

E

stonia, choç bliska geograficznie,
nie jest w Polsce destynacjà znanà.
Nale˝y raczej do krajów, które
czekajà na odkrycie i docenienie przez
polskiego turyst´. W 2011 r. udzielono tam Polakom 52 500 noclegów.
Około 30 proc. polskich turystów w
Estonii to grupy zorganizowane. Najliczniej odwiedzajà Estoni´ Finowie
(ok. 1 mln rocznie) i Rosjanie. Polaków interesuje przede wszystkim zwiedzanie miast, natura oraz turystyka
zdrowotna. Z badaƒ ankietowych wynika, ˝e 40 proc. polskich turystów,
którzy odwiedzili Estoni´, deklaruje
swój powrót tam w ciàgu najbli˝szych
3 lat, a 95 proc naszych rodaków jeszcze nigdy tam nie było!
Najbli˝sze wydajà si´ kraje tanio i dobrze skomunikowane. Z Estonià tak
Êwietnie nie jest, mimo codziennych rejsów samolotów PLL LOT mi´dzy stolicami obu krajów. Tanio, np. kolejà,
dojechaç si´ nie da, regularne połàczenia utrzymuje bodaj jeden przewoênik

Sarema ma tradycje rolnicze, warto obejrzeć skansen w Angla z uroczymi wiatrakami.

autobusowy. Od czego jest jednak autokar, pozwalajàcy grupie na mobilnoÊç, a
organizatorom na łàczenie atrakcji krajów nadbałtyckich. Trud pokonania tych
836 km (Warszawa – Tallin w linii prostej) czy 963 km (drogami kołowymi) na
pewno si´ przy dopracowanym programie opłaci.

Północ z południem
Najbli˝szymi krewniakami Estoƒczyków sà Finowie, a podobieƒstwa widaç nie tylko w mowie czy piÊmie (ta
sama grupa j´zykowa). Odnaleêç je
mo˝na w architekturze i wykorzystaniu
miejskiej przestrzeni. Przemysłowe za-

plecze talliƒskiego portu jest teraz
przekształcane w dzielnic´ handlu,
rozrywki i kultury. Tu właÊnie, w jednej
z hal, rozkładano wystaw´ „Just a
thing” grupy polskich artystów plastyków, którzy przedstawiali swoje pomysły w ramach Design Night Festival in
Tallin. Estonia ma krótkà histori´ paƒstwowoÊci i rodzimej kultury, ma jednak kapitalne wzornictwo i dobrych
architektów, co widaç choçby w sposobie rewitalizacji postindustrialnych
obiektów. W licznych hotelach wszystko jest do bólu funkcjonalne, bez
wzgl´du na stopieƒ luksusu czy estetyk´ (powÊciàgliwa elegancja).

Promy sà powszechnym Êrodkiem komunikacji w kraju, w którego granicach
le˝y 1500 wysp. Łàczà stolic´ Estonii z
portami wszystkich paƒstw skandynawskich. Do nabrze˝y portowych Tallina
przybijajà wielkie wycieczkowce, z których wysypujà si´ turyÊci ciekawi uroków
tego miasta. Tragicznym akcentem morskiej historii była katastrofa promu Estonia, ciekawym dla nas epizodem:
brawurowa ucieczka naszego ORP
„Orzeł” internowanego pod naciskiem
Niemców w Tallinie. Wiele estoƒskich
wysp to skały zamieszkałe tylko przez foki i ptaki, ale najwi´ksza – Sarema szczyci si´ długà historià. Sarema ma tradycje
rolnicze – warto obejrzeç skansen w Angla z uroczymi wiatrakami. Stolicà jest
Kuressaare z biskupim zamkiem – najlepiej zachowanà Êredniowiecznà fortecà
Estonii. Atrakcjà dla poszukujàcych samotnoÊci mo˝e byç pobyt w latarni morskiej na jednej ze słabiej zaludnionych
wysp. Koniecznie nale˝y wziàç ze sobà
„Pana Tadeusza”…

UŻYTECZNE KONTAKTY:
Biznes turystyczny w Estonii:
www.etfl.ee; Więcej o atrakcjach na
www.visitestonia.ee
Za rynek polski w estońskim NTO odpowiada Elin Priks ( elin.priks@eas.ee )

Linie lotnicze | Ni˝sza cena za przelot wynika z wprowadzonych ostatnio ograniczeƒ

Wizzair wprowadza nowe opłaty dla pasażerów
Klienci Wizzair będą latać taniej, choć
tak naprawdę drożej. Według nowych regulacji za przewóz dużej (60 l) walizki na
pokładzie samolotu pasażer będzie musiał uiścić opłatę w wysokości 45 zł
(10 euro).

M

ałe baga˝e, wielkoÊci przeci´tnego
plecaka oraz zakupy dokonane w
sklepach wolnocłowych b´dzie mo˝na
nadal przewoziç bezpłatnie. W zamian
przewoênik obni˝a nieznacznie ceny bi-

letów. Regulacje obowiàzujà na loty rozpoczynajàce si´ od 24 paêdziernika. Pasa˝er, który nie wykupi online opcji
przewozu wi´kszego baga˝u, na stanowisku odpraw b´dzie musiał uiÊciç opłat´ w wysokoÊci nie 10, ale 20 euro. JeÊli
zgłoszenia walizki dokona dopiero w
bramce, cena wzroÊnie do 30 euro. Gyorgy Abrian, dyrektor handlowy WizzAir, szacuje, ˝e nowe regulacje pozwolà
zmniejszyç ci´˝ar ładunku samolotu o
ok. 100 kg przy ka˝dym rejsie, co prze-

kłada si´ na mniejsze roczne zu˝ycie paliwa lotniczego o 0,5 mln kg. i pozwala
zaoszcz´dziç przy tym ok. 500 tys. euro.
Przewidywana liczba klientów tej linii lotniczej ma wynieÊç w bie˝àcym roku 11 mln osób, przy czym 4,3 mln
pasa˝erów ma byç obsłu˝one w Polsce.
Oferta przewoênika sprzedawana jest
nie tylko przez stron´ internetowà, lecz
tak˝e za poÊrednictwem agentów. A ci
ostatni narzekajà, ˝e z liniami lotniczymi trudno si´ skontaktowaç, szczegól-

nie wtedy, kiedy pojawiajà si´ jakieÊ
nieprzewidziane trudnoÊci. – Spotkałem si´ ju˝ z tego typu uwagami – przyznaje dyrektor handlowy Wizzair i
dodaje, ˝e linia pracuje nad rozwiàzaniem tego problemu, nie wiadamo jednak kiedy i w jaki sposób ma on zostaç
za˝egnany. Póki co dyrektor zwraca
uwag´ na fakt, ˝e na jednego pracownika Wizzair przypada rocznie 8 tys. pasa˝erów, co Êwiadczyç ma o wysokiej
wydajnoÊci firmy. MG
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Konkurs | Zakoƒczyła si´ druga edycja konkursu Ró˝a Regionów

Foldery coraz bardziej profesjonalne
Znamy już zwycięzców Róży Regionów
2012. Konkurs miał na celu ocenę promocji miast i regionów Polski. Jury
wyłoniło dziewięciu laureatów, którzy
zostali nagrodzeni wyróżnieniem. Ocenie podlegała zarówno treść, jak i forma publikacji.

Z

aprezentowane kapitule konkursu
foldery, serie i projekty były bardzo zró˝nicowane, jednak ogólne
wra˝enie było pozytywne. Zdaniem jury widaç, ˝e twórcy materiałów promocyjnych coraz wi´kszà uwag´
przykładajà do treÊci publikacji, bardziej te˝ starajà si´ wczuç w punkt widzenia turystów, którzy b´dà z nich
korzystaç. Ciekawie zaprezentowanym produktom towarzyszyły informacje praktyczne, cz´sto skierowane do
bardzo konkretnej grupy odbiorców.
WłaÊnie takie cechy wyró˝niały zeszłorocznych laureatów Ró˝y Regionów. Hubert Gonera, dyrektor
zarzàdzajàcy firmy Landbrand – wykonawcy projektu folderu „Białystok
wielu kultur”, wyjaÊnia, ˝e receptà na
sukces jest dopasowanie si´ do projektu: – Ka˝dorazowo wchodzimy w
skór´ odbiorcy, odwołujemy si´ do
elementów wa˝nych w danym projekcie. Na podstawie tego powstajà elementy odwołujàce si´ do to˝samoÊci
miasta czy regionu, który przedstawiamy – mówi Gonera. Zaprojektowany
przez Landbrand folder został
laureatem zeszłorocznej, pierwszej
edycji Ró˝y Regionów.

Poziom publikacji był wyrównany, jury poszukiwało więc tych szczególnie pomysłowych.

W tym roku, nawet jeÊli dane wydawnictwo nie do koƒca spełniało
oczekiwania obradujàcych, cz´sto
podkreÊlali oni, ˝e jest lepiej ni˝ w
ubiegłych latach. Ewentualne zastrze˝enia najcz´Êciej dotyczyły strony wizualnej – oszcz´dzanie na pracy
graficznej i profesjonalnych zdj´ciach
to jeden z najcz´Êciej powtarzajàcych
si´ zarzutów wobec publikacji.

Jest lepiej
Ponadto, w niektórych ze zgłoszonych projektów s´dziowie zauwa˝yli
brak spójnoÊci mi´dzy konceptem a
jego realizacjà – nieraz ci´˝ko było
ustaliç przeznaczenie materiału czy
grup´ odbiorców. W edycji 2012
wprowadzono podział kategorii. Zdecydowanie ułatwiło to porównywanie
publikacji.
Szczególnie uwa˝nie kapituła konkursu przyglàdała si´ praktycznej

stronie folderów. – Zwracam uwag´
na trafnoÊç informacji. Folder informacyjny ma zwi´êle przedstawiaç kluczowe informacje. Fajnie, ˝e niektóre
z nich uwzgl´dniajà np. pory roku czy
czas przeznaczony na zwiedzanie –
docenia Paulina Pietrzak, manager ds.
klientów kluczowych Tour Salon.
Wa˝ne, ˝eby takie wydawnictwo było
nie tylko po˝yteczne i atrakcyjne. Powinno byç te˝ prawdziwe, odnosiç si´
do charakteru przedstawionego miejsca, do wartoÊci regionu – dodaje dyrektor Landbrand.

Są pomysły, potrzebne wykonanie
Starajàc si´ przyjàç punkt widzenia
odbiorcy, jury doÊç krytycznie przyjrzało si´ równie˝ u˝ytecznoÊci publikacji. Wnioski? Pomysł zazwyczaj jest
ciekawy, jednak w niektórych przypadkach wykonanie pozostawia wiele
do ˝yczenia. – OczywiÊcie cz´Êç pro-

jektów to publikacje wizerunkowe,
które majà przyciàgnàç turyst´. Ale
za tà atrakcyjnoÊcià powinno coÊ
staç. Kontakt do informacji turystycznej to minimum. Pod tym wzgl´dem jest coraz lepiej – podkreÊla
El˝bieta Wàsowicz-Zaborek, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
Jak wyglàda to z punktu widzenia
praktyka? – Wykonanie musi byç
spójne przede wszystkim z zało˝eniami marki. Zanim zajmiemy si´ przygotowywaniem publikacji, musimy
zobaczyç, jaki produkt jest podstawà
działaƒ – wyjaÊnia Hubert Ganera.

Jednak oszczędności są widoczne
Na stron´ graficznà zwracał uwag´
przede wszystkim Paweł Nowak. Jego
głównymi zastrze˝eniami były: amatorskie wykonanie cz´Êci projektów
oraz grafika rodem z lat 70. – Dotyczy
to zwłaszcza albumów. Ich wydanie
kosztuje sporo, a wystarczy doło˝yç
nieco wi´cej i dzi´ki temu uzyskaç du˝o lepsze wra˝enie. Profesjonalne
zdj´cia mo˝na pozyskaç, dokładajàc
niewiele wi´cej pieni´dzy – argumentuje. Równie˝ Alicj´ Dàbrowskà z
Gazety Wyborczej raziło nieprofesjonalne wykonanie. – Rok temu zaprezentowane publikacje były bardziej
artystyczne. Uwag´ zwracały kolory,
liternictwo. Ja widz´ oszcz´dnoÊci –
komentuje.
Podczas obrad szczególnà uwag´
przykuwała ostatnia kategoria, czyli
projekty specjalne. Włodzimierz Ba-

nasik z Wy˝szej Szkoły Turystyki i J´zyków Obcych podkreÊlał, ˝e sà bardzo dobrze przemyÊlane, cz´sto
niszowe, dzi´ki czemu trafiajà do konkretnych odbiorców. Za najlepszy
w kategorii projektów specjalnych
uznano przewodnik turystyczny po
Krakowie, Tarnowie i Nowym Sàczu
dla osób niewidomych i słabo widzàcych, zgłoszony przez Departament
Turystyki, Sportu i Promocji Urz´du
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Zdaniem Pawła Nowaka
materiały projektu sà „bardzo dobrze
wykonane, a w dodatku estetycznie
przygotowane tak˝e dla osób widzàcych, które sà w ten sposób zach´cane
do zajrzenia do Êrodka”. Wszyscy
członkowie kapituły uznali, ˝e projekt
zasługuje na uznanie równie˝ dlatego,
˝e jest propozycjà rzadko spotykanà,
a z pewnoÊcià niezwykle potrzebnà na
rynku.
WÊród serii wydawniczych widaç
było du˝à ró˝norodnoÊç pomysłów.
Niektóre zgłoszone propozycje prezentowały ten sam region, ale foldery
z danej serii skierowane były do ró˝nych grup odbiorców. Dzi´ki temu
mo˝na trafiç do turystów z konkretnymi zainteresowaniami.
>> WIĘCEJ INFORMACJI
na www.wiadomosciturystyczne.pl
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Konkurs | SpoÊród zgłoszonych folderów jury wyró˝niło dziewi´ç publikacji w trzech kategoriach

Najlepsze foldery 2012 – laureaci Róży Regionów
FOLDERY

SERIE WYDAWNICZE

PROJEKTY SPECJALNE

„Turystyka na weekend – Łodzkie,
Mazowieckie, Świętokrzyskie”
W naszym folderze chcieliśmy pokazać, że
taka współpraca między województwami
jest możliwa. W końcu turysty nie interesują granice administracyjne, on ich nie widzi.
Dzięki naszej publikacji może zaplanować
swój pobyt w trzech województwach.
Odbiór był bardzo dobry. Podobała się oprawa graficzna, format i czytelność folderu,
to, że łatwo można odnaleźć informacje.
Marek Lawin, ROTWŁ

Przewodniki dla osób niewidomych i słabowidzących po Tarnowie, Krakowie i Nowym Sączu
Przed realizacją projektu przeprowadziliśmy
szerokie konsultacje w środowisku osób niewidomych i słabowidzących. Dokonaliśmy
analizy działań o podobnym charakterze zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich. Specjaliści zajmujący się publikacjami dla osób niewidomych, sami niewidomi i słabowidzący, docenili nasze materiały.
Edyta Mazur, UM Woj. Małopolskiego

„Lubelskie. Smakuj życie!”
„Lubelskie. Smakuj życie!” sprawdza się bardzo dobrze. Jest to nowa seria, zbieżna z naszym systemem identyfikacji z autorskim
layoutem. Co ważne, poszczególne foldery są
dedykowane konkretnym odbiorcom – kajakowy oraz rowerowy skierowane są do ludzi,
którzy lubią aktywny wypoczynek, rodzinny
skierowaliśmy do rodzin z dziećmi. Zgłosiliśmy tę serię, ponieważ turyści dobrze na nią
reagują – dostajemy listy z całej Polski.
Piotr Franaszek, UM Woj. Lubelskiego

„Odkryj urok Borów Dolnośląskich”

„Sielska kraina”, „Sztuka
odpoczynku”, „Turystyka aktywna”

Folder o ulicy Piotrkowskiej mieliśmy w planach już od dawna. W badaniach turystycznych pojawia się ona – tuż obok
Manufaktury – jako najbardziej rozpoznawalne miejsce w Łodzi. Zależało nam na pokazaniu perełek tej ulicy, zaprezentowaniu
poszczególnych obiektów. Turyści uznają folder za przydatny. Doceniają również to, że
jest to wydawnictwo obszerne, a informacje
są pogłębione i uzupełnione o ciekawostki.
Kamila Szymczak,
Urząd Miasta Łodzi

Wszystkie nasze materiały rozeszły się jak
ciepłe bułeczki. Z wielkim zainteresowaniem
spotkała się książka kucharska. Dystrybuowaliśmy ją m.in. poprzez restauracje i gospody, które pomagały ją tworzyć. Klienci
bardzo sobie chwalili tę książkę. Projekt „Odkryj urok Borów Dolnośląskich” kończy się,
ale już teraz myślimy o kolejnym projekcie.
Zapewne znów posłużymy się metodą
„przez żołądek do serca turysty”.
Dariusz Kwaśniewski,
Starostwo Powiatowe Bolesławiec

Te foldery grupują informacje w nowej formie. Do tej pory mieliśmy przewodniki skierowane do ogółu. Teraz podzieliliśmy je
według dziedzin, na których turyści mogą
oprzeć swój wypoczynek. Jest to seria, która się uzupełnia. Pojawiło się sporo nowych
informacji. Foldery cieszą się dużą popularnością, a członkowie naszej LOT czerpią z
tego korzyści.
Wiesław Czerniec,
LOT „Kraina Lessowych Wąwozów”

„Gliwice. Przewodnik”

Zachodniopomorskie
atrakcje turystyczne

„BIKE-owe Świętokrzyskie”

„Szlak ulicy Piotrkowskiej”

Zależało nam na czymś, co pokaże nasze
miasto jako ciekawe miejsce. Chcieliśmy,
żeby forma folderu była poręczna i tania. Turyści chwalą te przewodniki, podoba im się,
że mogą je schować do kieszeni. Folder odświeżamy co pół roku – aktualizujemy godziny otwarcia obiektów, dodajemy nowe
atrakcje. Za każdym razem wprowadzamy
też minimalne zmiany graficzne, żeby odświeżyć wygląd.
Joanna Przypaśniak, Gliwice

Uważam, że podstawą funkcjonowania turystyki są środowiska lokalne. Zachodniopomorskie postanowiło zaktywizować te
środowiska, dzięki czemu po trzech latach
działań mamy nie 9, lecz 23 zarejestrowane
LOT-y. Nasze foldery skierowane są raczej
wewnętrznie do grup partnerskich, żeby poczuły swoją siłę i tożsamość.
Marek Migdal,
Forum Turystyki Regionów

To nasz pierwszy przewodnik, do którego
stworzyliśmy aplikację mobilną. Jest również ciekawy ze względu na zawartość – trasy rowerowe w świętokrzyskim są bardzo
popularne. Turyści są zadowoleni z przewodnika, zawiera on praktyczne informacje, jest
wizualnie przejrzysty. Znalazły się w nim tylko te trasy, które otrzymały ocenę dobrą lub
bardzo dobrą, są to więc sprawdzone szlaki.
Sylwia Skuta,
UM Woj. Świętokrzyskiego

Kapituła | Członkowie kapituły o swoich wyborach

fot. Michał Mutor

Eksperci docenili ró˝norodnoÊç, pomysłowoÊç i inwencj´ twórców publikacji

Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, wiceprezes POT
Było lepiej niż w zeszłym roku. Ciągle brakuje mi jednak
praktycznego myślenia. Trzeba wiedzieć, do kogo są skierowane. Projekty specjalne to
kategoria, którą najtrudniej
porównać, a te adresowane
do dzieci same w sobie zasługują na wyróżnienie.

Wojciech Fedyk, ekspert
ds. turystyki,
Kierunkiem, który należy kontynuować jest komercjalizacja.
Powinien być w nich pokazywany nie tylko sam produkt,
lecz także jego realizatorzy i
ceny, inaczej publikacja okaże
się mało skuteczna ekonomicznie. Dostrzegłem kilka
projektów, które to realizują.

Paulina Pietrzak, manager
ds. klien. klucz., Tour Salon
Jestem pozytywnie zaskoczona pracą regionów nad promocją. Coraz więcej publikacji
pisanych jest nie tylko po polsku, lecz także i po angielsku,
niemiecku czy rosyjsku. To
ważne, gdyż turysta z zagranicy często chce poznać bogactwo różnych regionów.

Marzena Zarzycka, redaktor
Wiadomości Turystycznych
Wiele wydawnictw jest bardzo
dobrze przemyślanych. Widać,
że ich twórcy co roku starają się
coraz bardziej, więcej uwagi
zwracają na funkcjonalność folderów. Duże wrażenie zrobiła na
mnie różnorodność publikacji, to
pokazuje, jak pomysłowi są ludzie odpowiedzialni za kreację.

Włodzimierz Banasik,
WSTiJO
W porównaniu z ubiegłym rokiem foldery przedstawiają coraz
więcej produktów stricte lokalnych. Pozwala to na poznanie regionu poprzez produkt, a nie
wydarzenie. To ważne, żeby turysta mógł przyjechać i zobaczyć
to, co mu zaoferowano, a nie tylko wziąć udział w wydarzeniu.

Alicja Dąbrowska, redaktor
Gazety Wyborczej
Czuje się kryzys. Jest skromnie, pojawiło się mniej obszernych, „wypasionych” albumów.
Nie widzę również fajerwerków ze strony graficznej. W zeszłym roku było lepiej, było
lepsze liternictwo i grafika. Teraz dużo zdjęć jest amatorskich,
nudnych, druk jest drobny.

Paweł Nowak, prof. ASP
w Warszawie
Widać więcej fajnych pomysłów. Ale nie zawsze idzie za
tym dobra jakość – niektóre publikacje są mało atrakcyjne.
Nad grafiką trzeba popracować,
przemyśleć, jak sprzedać tę zawartość tak, żeby potem folder
nie trafił do kosza, tylko zachęcał do sięgnięcia po niego.
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Foldery, serie wydawnicze i projekty specjalne zgłoszone do konkursu Róża Regionów 2012

„Bełchatów
Odkryj Naszą Energię”
Miasto Bełchatów

„Dotyk Słońca”
Gmina Miejska w Łebie

„Dziedzictwo Obszaru
Stowarzyszenia CzarnorzeckoStrzyżowska LGD”

„Folder Miasta Ostrów
Mazowiecka” Urząd Miasta
Ostrów Mazowiecka

„Gmina Toszek – zobacz,
zainwestuj, zamieszkaj.”
Gmina Toszek

„Gospodarstwa agroturystyczne z terenu LGD Wielkopolska
Wschodnia” LOT „Marina”

„Inowrocław. Designowe
Miasto.” Urząd Miasta
Inowrocławia

„Kajakiem po Bugu” Urząd
Marszałkowski Województwa
Lubelskiego w Lublinie

„Kalisz. Warto zobaczyć”
Urząd Miejski w Kaliszu –
Biuro ds. Promocji Miasta

„Kreator Magia Pasji” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

„KRK Kraków na widelcu.
Przewodnik po restauracjach
2012.” Urząd Miasta Krakowa

„Legendy Poznańskie”
Urząd Miasta Poznania

„Łódź na weekend” Urząd Miasta Łodzi- Biuro Promocji Turystyki i Współpracy z Zagranicą

„Magiczne Roztocze” Lokalna
Organizacja Turystyczna

„Małopolska, Kraków”
Małopolska Organizacja
Turystyczna

„Nasze tradycje” Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna
Grupa Działania”

„Nowe Miasto Lubawskie –
magiczne spotkanie z historią” UM w NM Lubawskim

„Nowy Dwór Mazowiecki. Informator Turystyczny” Miasto
Nowy Dwór Mazowiecki

„Piękno naszej ziemi” Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

„Płońsk”
Urząd Miejski w Płońsku

„Podziemne trasy turystyczne
Polski” Stowarzyszenie Podziemne Trasy Turystyczne Polski

„Podziemne trasy turystyczne
Polski.” Stowarzyszenie Podziemne Trasy Turystyczne Polski

„Pomorskie Bursztynowe
Inspiracje” PRO

„Powiat Bydgoski dla aktywnych. Przewodnik po szlakach
turystycznych”.

„Przewodnik turystyczno-kulturalny po powiecie bielskim”
Starostwo w Bielsku-Białej

„Sanie Rogate”
Gmina Kowary

„Smak rodzinnych wypraw”
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

„Smaki Lubelszczyzny” Urząd
Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

„Stobrawski Zielony Szlak”
Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak

„Szlak rowerowy
gminy Dukla”
Urząd Miejski w Dukli

„Szlaki turystyczne na
obszarach chronionych
w Wielkopolsce” WOT

„Toruń 2012 information for
visitors” Urząd Miasta Toruń

„Toruń 2012 information for
visitors (euro)”
Urząd Miasta Toruń

„Turystyka wodna województwa podlaskiego. Katalog produktów turystycznych” PROT

„Wałcz – wędrówki
po mieście i okolicach”
Urząd Miasta Wałcz

„Wałecka Aleja Gwiazd
Sportu”
Urząd Miasta Wałcz

„Warszawa TOP 10”
Stołeczne Biuro Turystyki

„Wodna przygoda na ziemi
konińskiej” Starostwo
Powiatowe w Koninie

„650-wydarzeń na 650-lecie
Koła” Urząd Miejski w Kole

„2012 rok. Inowrocław.
Uzdrowisko. Tak blisko.”
Urząd Miasta Inowrocławia

„Album „Ustka”” Lokalna
Organizacja Turystyczna
„Ustka i Ziemia Słupska”

„Bełchatów Odkryj Naszą
Energię – Kalendarz 2011”
Miasto Bełchatów

„City Guide – Warszawa”
Biuro Promocji m.st.
Warszawy

„Dukla Gmina atrakcyjna
turystycznie”
Urząd Miejski w Dukli

„Gliwice”
Miasto Gliwice

„Gmina Czarna. Środowisko
przyrodnicze i kulturowe”
Gminny Ośrodek KiR w Czarnej

„Impresje Nowe Miasto Lubawskie” Urząd Miejski w
Nowym Mieście Lubawskim

„Kolorowy Kalisz” Urząd
Miejski w Kaliszu – Biuro
ds. Promocji Miasta

„Kronika zatrzymanego czasu –
NM Lubawskie na starej fotografii” UM w NM Lubawskim

„Kultura Piastów dla dzieci –
zestaw 4 plakatów edukacyjnych” LOT „Szlak Piastowski”

„Mapa Turystyczna – Kraina
Szlaków Turystycznych” Stowarzyszenie KST – LGD

„Mazowsze” Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

„O tajemniczym lustrze
Mistrza Twardowskiego i
Żółtej Damie” Miasto Węgrów

„Pałace i dwory ziemi
wąbrzeskiej”
Wąbrzeski Dom Kultury

„Pocztówki z Nowego Dworu
Mazowieckiego” Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

„Podróże z Panem Tadeuszem”
Stowarzyszenie „LGD Gościnna Wielkopolska” w Pępowie

„Powiat Jasielski – wędrówka
po unikalnym świecie przyrody
i kultury” Starostwo w Jaśle

„Przewodnik TURystyczny”
Lokalna Grupa Działania – Turowska Unia Rozwoju – T.U.R.

PROJEKTY SPECJALNE

„Atlas turystyki rowerowej
Dolnego Śląska” Dolnośląska
Organizacja Turystyczna

FOLDERY

„Aktywny Włocławek”
Włocławska Informacja
Turystyczna

tegorocznejedycji
edycjiwprowadzono
wprowadzonokategorie
kategoriefolderów
folderów
WWtegorocznej

„Spotkajmy się w Raciborzu
[film]” Urząd Miasta Racibórz

„Szwejk w Przemyślu” Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka

„Turystyka wodna na Ziemi
Konińskiej” Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina”

„Ziemia Prudnicka narysowana Pogranicze polsko-czeskie
w komiksie” Powiat Prudnicki

„Atrakcje Turystyczne
Poznania”
Urząd Miasta Poznania

„Bydgoszcz – tu życie
nabiera barw”
Urząd Miasta Bydgoszczy

„Dzieje Baśki Murmańskiej.
Historia białej niedźwiedzicy” Nowy Dwór Mazowiecki

„Karpacki szlak rowerowy w
Małopolsce” Sądecka Organizacja Turystyczna

„Mazury Zachodnie. Atlas Turystyczny 1:50000 II edycja”
Zachodniomazurska LOT

Każda z publikacji mogła otrzymać 40 punktów. Ocenie podlegało pierwsze
wrażenie specjalisty, z uwzględnieniem elementów: okładki, kolorystyki, grafiki, formy oraz objętości. Za pierwsze wrażenie przyznawano 1-5 pkt. Następnie jury oceniało estetykę i zawartość, za które wydawnictwo mogło
otrzymać od 1 do 10 pkt. Najwięcej, bo aż 20 pkt, zgłoszone publikacje mogły
otrzymać za poziom merytoryczny, oceniany zgodnie ze specjalizacją każdego
z ekspertów jury. Ostatnim kryterium była subiektywna ocena konsumencka,
za którą członkowie kapituły mogli przyznać do 5 pkt.
„Małopolska Muzea” Urząd
Marszałkowski Województwa
Małopolskiego

Już za rok kolejna edycja
konkursu
na najlepszy folder
Róża Regionów 2013
„Mapa Turystyki Zimowej
1:300000” UM Województwa Lubelskiego w Lublinie

„Wielkopolska wybitnych
Polaków” Wielkopolska
Organizacja Turystyczna

„Szlak kajakowy Łyny i jej dopływów” Warmińsko-Mazurska Organizacja Turystyczna

„Wybrane Szlaki Rowerowe
Warmii i Mazur” Warmińsko-Mazurska ROT

„Kajakiem po Bugu” Urząd
Marszałkowski Województwa
Lubelskiego w Lublinie

„Ziemia Chmielnicka – pamięć,
ludzie, wydarzenia” Chmielnickie Stowarzyszenie Kulturalne

Zgłoś swoje najlepsze wydawnictwa
wt@wiadomosciturystyczne.pl

SERIE WYDAWNICZE

„Przyroda Gminy Ciasna”
Gmina Ciasna

Do konkursu zgłoszono 86 publikacji gmin i regionów z całej Polski. Wśród
nich jury wyłoniło 29, które następnie zostały szczegółowo ocenione. W
czasie prac kapituła konkursu wyłoniła dziewięcu laureatów – po trzech z każdej z kategorii: Foldery, Serie Wydawnicze i Projekty Specjalne.
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RAPORT

Ś ro dk i uni j ne

Nie marnujmy unijnych dotacji

Brakuje wniosków dotyczących produktu

Czy środki unijne to cel sam w sobie, czy też środek (narzędzie) do realizacji wyznaczonych celów gospodarczych lub społecznych? Nie wnikając
w rozważania nad jakością polskiej polityki turystycznej, przedstawię
swoje propozycje dotyczące wykorzystania środków unijnych na cele kreowania rozwoju turystyki w okresie budżetowym 2014–2020. strona 14

Przegląd środków przeznaczonych na turystykę pokazuje,
że kreowanie nowych produktów turystycznych wciąż przegrywa
z promocją obszarów. W efekcie coraz częściej reklamuje się pustkę,
a skuszony promocją turysta nie znajduje oferty, za którą
mógłby zapłacić.
strona 19

Raport | Na funduszach najwi´cej skorzystali ci, którzy umieli współpracowaç

Przedsiębiorcy nie skorzystali z funduszy
Na realizację projektów unijnych jest
jeszcze czas do końca 2015 roku.
Większość środków jest już jednak
rozdysponowana. Niepokoi fakt, że
większość spośród podpisanych umów
jest autorstwa samorządowców, a budowana infrastruktura, nawet jeśli
zwiększa atrakcyjność regionu, nie
wpływa na sytuację regionalnych
przedsiębiorców turystycznych.

Kinga Popiołek

W

Wedle zapowiedzi MSiT rzàd
miał w latach 2007–2013 przeznaczyç na rozwój turystyki
ponad 847,69 mln euro, z czego
738,47 powinno pochodziç z regionalnych programów operacyjnych, a
109,22 z Programu Rozwoju Polski
Wschodniej. Dodatkowe pieniàdze
miały pojawiç si´ wraz z projektami
zakwalifikowanymi w ramach Programu Innowacyjnej Gospodarki (cały
bud˝et wynosił 411 mln euro) oraz w
ramach Programu Kapitał Ludzki.
Do najwa˝niejszych celów RPO nale˝ały: działania z zakresu turystyki
wspomagajàce społeczno-ekonomiczny rozwój regionów, promocja działalnoÊci i aktywnoÊci turystycznej,
turystyka kulturowa, ochrona przyrody oraz rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Te proste dane
pokazujà, ˝e wi´kszoÊç Êrodków na
rozwój turystyki pochodzi z RPO, te
tymczasem zostały zdominowane
przez projekty samorzàdowe.

Nierówny podział środków
Nie od dziÊ wiadomo, ˝e przy podziale Êrodków unijnych instytucje samorzàdowe majà znacznie wi´ksze
szanse ni˝ prywatni przedsi´biorcy lub
skupiajàce ich stowarzyszenia. Z udost´pnionych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego danych wynika, ˝e
na 862 umowy o dofinansowanie w ramach RPO jedynie 130 przypada na
prywatne firmy. Choç całoÊç dofinansowania wyniosła 2,78 mld zł, inwestycje prywatne uzyskały jedynie 432,79
mln zł. Oznacza to, ˝e udział prywatnych inicjatyw w dofinansowywanych
w ramach Regionalnych Programów
Operacyjnych to jedynie ok. 15 proc.
wszystkich uzyskanych Êrodków. Równie˝ wnioski zło˝one przez fundacje,
stowarzyszenia lub organizacje samorzàdowe ograniczajà si´ do skromnej
liczby: 38. KoÊcioły lub zwiàzki wyznaniowe uzyskały dotacje na 14 projektów. Kolejnych 9 przypadło na

organizacje społeczne lub pozarzàdowe. Przedsi´biorcy lub przedsi´biorstwa uzyskali łàcznie 46 dotacji.
Pojedyncze zakwalifikowane do realizacji projekty pochodzà równie˝ od
lasów paƒstwowych, szkół wy˝szych
oraz zakładów opieki zdrowotnej. Całà reszt´, czyli znakomità wi´kszoÊç
stanowià projekty jednostek samorzàdu terytorialnego lub zwiàzanych z nimi zwiàzków i stowarzyszeƒ. Razem
stanowi to ponad 600 wniosków przypadajàcych tylko na sektor publiczny.
WÊród regionów zdominowanych
przez projekty samorzàdowe pozytywnym wyjàtkiem okazuje si´ Dolny
Âlàsk. – Szczycimy si´ dobrà współpracà pomi´dzy podmiotami – opisuje Rajmund Papiernik, prezes
DolnoÊlàskiej Organizacji Turystycznej. Dodaje, ˝e to właÊnie dzi´ki niej
regionowi udało si´ uzyskaç tak du˝e
Êrodki. Wedle danych Anny Ziarko,
kierownik Działu Informacji i Promocji DolnoÊlàskiej Instytucji PoÊredniczàcej, łàcznie w ramach RPO dla
województwa dolnoÊlàskiego przeznaczono ponad 825 milionów złotych na
wsparcie bran˝y turystycznej. To ok.
16,5 procent całego bud˝etu RPO województwa dolnoÊlàskiego, który wynosi 5 miliardów złotych. 370
milionów złotych (ok. 7,5 proc.) przeznaczono na bezpoÊrednie dofinansowanie przedsi´biorców z bran˝y
turystycznej, a 455 milionów złotych
(ok. 9 proc) na działania podejmowane przez samorzàdy lokalne, organizacje pozarzàdowe, fundacje.

Przerost infrastruktury
samorządowej
Koordynujàce podział Êrodków Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
uwa˝a, ˝e mniejszy udział przedsi´biorców prywatnych w programach wynika
ze złego ukierunkowania ich projektów. – Mniejszy udział przedsi´biorców
w projektach z zakresu turystyki mo˝e
wynikaç z faktu, ˝e byli oni zainteresowani realizacjà projektów dotyczàcych
głównie gastronomii, bazy noclegowej
oraz tzw. turystykà biznesowà, w ramach której najpopularniejszym typem
projektów była rozbudowa lub budowa
sal konferencyjnych – wyjaÊnia Piotr
Popa, rzecznik prasowy MRR. – W
konkursach wybierane były projekty,
które oprócz wysokiej jakoÊci tak˝e w
najwy˝szym stopniu spełniały cele
okreÊlone w programie. W zwiàzku z
powy˝szym, np. budowa samych hoteli
czy restauracji, kosztem innych przed-

WOJEWÓDZTWA NIE WYKORZYSTAŁY JESZCZE WSZYSTKICH ŚRODKÓW

rzàdom lokalnym czy instytucjom pozarzàdowym – dodaje Ekiel.

Wiele do zrobienia
63,86 mln
44,64 mln

83,47 mln
55,30 mln

50,63 mln
23,44 mln

52,11 mln
27,51 mln

14,06 mln
7,86 mln
28,05 mln
17,67 mln

123,64mln
75,05 mln

74,94 mln
37,19 mln

13,63 mln
8,57 mln

18, 35 mln
91,16 mln
103,79 mln
47,22 mln

104,97 mln
71,94 mln

Ogółem wszystkie
województwa
1,16 mld
673,05 mln

13,57 mln
77,71 mln
83,35 mln
57,29 mln

24,97 mln
14,74 mln

20,25 mln
15,68 mln

Wartość wydatków kwalifikowalnych w zakończonych projektach, PLN (dane z KSI):
Wartość dofinansowania ogółem w zakończonych projektach, PLN (dane z KSI):

si´wzi´ç obejmujàcych szerszy zakres
usług turystycznych, którymi przedsi´biorcy nie byli zainteresowani, nie mogła spełniç celu działania – komentuje
Popa.

Województwo województwu
nierówne
Choç w ramach RPO zostały podpisane a˝ 862 umowy o dofinansowanie projektów z zakresu turystyki,
sumy przypadajàce na poszczególne
województwa sà bardzo ró˝ne. Województwo dolnoÊlàskie (110 umów)
plasuje si´ na drugiej pozycji, zaraz za
lubelskim (162 umowy). Trzecie miejsce przypada w udziale województwu
Êlàskiemu (108 umów). W dalszych
województwach liczba ta drastycznie
spada, tak ˝e znajdujàce si´ na koƒcu
listy województwa majà zaledwie po
kilkanaÊcie umów w ramach swoich
RPO. Ostatnià trojk´ zamykajà: województwo podkarpackie (15), mazowieckie (14) i najsłabsze – lubuskie –
(8 umów). Rajmund Papiernik przypomina jednak, ˝e w ocenie skutecznoÊci poszczególnych regionów
niezb´dne jest uwzgl´dnienie ich
wielkoÊci i potencjału turystycznego.
– Jako ROT niemal non stop prowadziliÊmy szkolenia, jak pozyskiwaç

Êrodki unijne. Taka jest nasza rola –
opisuje Papiernik. – Nieskromnie mówiàc, cały czas si´ staramy. Taka
współpraca si´ opłaca – podsumowuje Papiernik. Wedle danych przekazanych przez DolnoÊlàskà Instytucj´
PoÊredniczàcà, która zajmuje si´ podziałem Êrodków unijnych dla przedsi´biorców, do koƒca 2014 r.
powstanie ponad 160 inwestycji dofinansowanych z Êrodków unijnych i
realizowanych przez dolnoÊlàskich
przedsi´biorców. – Rozwój turystyki
to jeden z priorytetów województwa
dolnoÊlàskiego. I nic dziwnego, gdy˝
walorami krajobrazowymi zachwyceni sà wszyscy odwiedzajàcy ten region.
Aby te walory wykorzystaç, potrzebne
sà inwestycje w całà infrastruktur´ –
od bazy noclegowej i restauracji,
przez tworzenie szlaków turystycznych i atrakcji przyciàgajàcych tłumy
odwiedzajàcych, po sprawnà komunikacj´ oraz informacj´ turystycznà –
wyjaÊnia Daniel Ekiel, dyrektor DolnoÊlàskiej Instytucji PoÊredniczàcej. –
Takie właÊnie inwestycje sà dofinansowane w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa DolnoÊlàskiego. Pieniàdze
unijne przekazywane sà indywidualnym przedsi´biorstwom oraz samo-

Warto równie˝ zauwa˝yç, ˝e mimo
pokaênej liczby projektów, które dostały zgod´ na dofinansowanie, mniej ni˝
połowa z nich jest ju˝ zrealizowana i zakoƒczona (389 z 862). Najni˝szy stopieƒ zaawansowania we wdra˝aniu
projektów ma pod tym wzgl´dem województwo mazowieckie. Na 14 podpisanych umów przypada tylko 1
zamkni´ty i zrealizowany projekt. Najwy˝szy wskaênik ma natomiast województwo opolskie – 70 proc. – Nie jest
na pewno tak, ˝e najlepsze w Polsce wydatkowanie Êrodków UE na turystyk´
wià˝e si´ tylko z tym, i˝ region nale˝y
do najmniejszych w kraju – komentuje
Piotr Mielec, dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. –
Nie bez znaczenia było to, ˝e Êrodki w
ramach RPO były najmniejsze spoÊród
wszystkich województw. Zatem władze
regionu próbowały zrobiç wszystko, aby
pozyskaç dodatkowe fundusze z rezerwy celowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
które
miały
byç
przeznaczone dla tych regionów, które
najlepiej poradziły sobie z wydatkowaniem Êrodków UE – tłumaczy
Mielec.
Przyznaje, ˝e te dodatkowe kilkadziesiàt milionów euro w skali województwa opolskiego było pot´˝nym
zastrzykiem Êrodków finansowych. –
Pewnym elementem na plus było tak˝e to, ˝e beneficjenci (szczególnie sektor prywatny – firmy) mogli byç lepiej
i szybciej obsłu˝eni jeÊli chodzi o realizacj´ i rozliczanie projektów za
sprawà tego, i˝ projektów i wnioskodawców było troch´ mniej ni˝ w innych, wi´kszych regionach – tłumaczy
Mielec.

Kto zyskał?
Mimo du˝ych sum, jakie przeznaczono na wsparcie polskiej turystyki,
trudno oprzeç si´ wra˝eniu, ˝e na
wsparciu skorzystali głównie ci, którzy
ju˝ wczeÊniej radzili sobie całkiem
nieêle. Zarówno bł´dy w zało˝eniach
skierowanych do przedsi´biorców
programów, jak i brak wsparcia dla piszàcych projekty sprawiły, ˝e pomi´dzy Êrodkami mo˝liwymi do
wykorzystania a tymi wykorzystanymi
pozostaje ponad 200 mln zł ró˝nicy.
Sà pieniàdze, po które w wi´kszoÊci
wcià˝ mo˝na si´gnàç. Pytanie, kto tym
razem przejmie inicjatyw´.
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Dotacje unijne | Zanim zaczniemy wydawaç unijne Êrodki, zastanówmy si´, co chcemy dzi´ki nim osiàgnàç

Nie marnujmy unijnych dotacji
Czy środki unijne to cel sam w sobie
czy też środek (narzędzie) do realizacji
wyznaczonych celów gospodarczych i
społecznych? Nie wnikając w rozważania nad jakością polskiej polityki turystycznej, przedstawię swoje propozycje
dotyczące wykorzystania środków unijnych na cele kreowania rozwoju turystyki w okresie budżetowym
2014–2020.

Marek Migdal

P

rojekty unijne nie mogà byç celem
samym w sobie, powinny natomiast byç przemyÊlanym narz´dziem stymulujàcym rozwój oraz
kreujàcym po˝àdane wartoÊci. Wychodzàc z powy˝szego zało˝enia, uwa˝am,
˝e planujàc podział Êrodków unijnych i
okreÊlajàc priorytety przyszłych programów operacyjnych, powinniÊmy
uwzgl´dniç aspekty w dwóch kategoriach: celu oraz sposobu działania.

Zreorganizować polski system
W kategorii celów działaƒ potrzebna jest redefinicja i reorganizacja systemu kreowania rozwoju, w tym
promocji sektora turystyki w Polsce.
System organizacyjny turystyki w
Polsce uzyskał obecny kształt w wyniku gruntownej przebudowy struktur,
która miała miejsce na poczàtku 2000
r. Struktury promocji i kreowania rozwoju sektora turystyki, wynikajàce z
obowiàzujàcej od 12 lat ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej, powinny tworzyç: Polska Organizacja
Turystyczna (POT), 16 Regionalnych
Organizacji Turystycznych i sieç Lokalnych Organizacji Turystycznych.
Utworzenie POT miało na celu
stworzenie profesjonalnej instytucji, na
wzór podobnych, funkcjonujàcych w
paƒstwach Unii Europejskiej. Z chwilà powstania POT rozpocz´to inicjowanie tworzenia regionalnych (ROT)
i lokalnych (LOT) organizacji, które
powinny kreowaç rozwój i promowaç
turystyk´. Docelowo powinien powstaç
w Polsce trójszczeblowy system organizacyjny turystyki. Niestety, nie powstał.
Mamy POT, mamy 16 ROT-ów i ok.
130 zarejestrowanych LOT-ów, ale nie
mamy systemu.
Zmiany potrzebne sà zarówno na
poziomie POT, jak i ROT i LOT. W
przypadku POT nale˝y tak ukierunkowaç Êrodki, aby nadaç tej instytucji w
wi´kszym stopniu wymiar kreacyjno-koordynacyjny, a promocj´ traktowaç
jako narz´dzie, a nie wyalienowany cel.
Natomiast ROT-y i LOT-y wymagajà
zdecydowanego wzmocnienia i stabilizacji formalno-prawnej oraz finansowej. Konieczne jest uporzàdkowanie
relacji pomi´dzy ROT a LOT oraz z
ich otoczeniem (JST, NGO, przedsi´biorcy i ich organizacje) i nadanie tym
organizacjom statusu adekwatnego do
funkcji jakà majà pełniç.
Upodmiotowienie i dowartoÊciowanie ROT-y i LOT-y powinno mieç na
celu nadanie im statusu organizacji odpowiedzialnych za wdra˝anie regionalnej/lokalnej polityki rozwoju i
promocji turystyki oraz za zadania
wspierajàce ten rozwój.
ROTy i LOTy bez wsparcia zaczynajà byç postrzegane jako kolejne organizacje pozarzàdowe „wyciàgajàce
r´ce” po publiczne pieniàdze – oczywiÊcie nie wsz´dzie, ale takich przykładów, szczególnie na poziomie LOT,
jest mnóstwo. JeÊli chcemy, aby system
kreowania rozwoju i promocji turystyki opierał si´ na strukturze trójszcze-

blowej (POT-ROT-LOT), to musimy
bardzo intensywnie go kreowaç. Ten
stan swoistego „zawieszenia” de facto
niszczy system.

Wzmocnić organizacje branżowe
Wa˝nymi celami, do których nale˝y
dà˝yç sà współpraca i partnerstwo,mimo ˝e jest to chyba najbardziej wyÊwiechtany slogan nasze turystycznej
rzeczywistoÊci. Wiele o nim napisano,
szczególnie w ró˝nego rodzaju strategiach i planach, a w praktyce niewiele
si´ robi w tym zakresie.
Organizacje bran˝owe sà rozproszone, cz´sto skonfliktowane, brakuje
pomi´dzy nimi realnej współpracy i koordynacji działaƒ. Nie ma te˝ stałej,
harmonijnej współpracy na linii administracja publiczna – bran˝a turystyczna. Znaczàcym mankamentem jest
słaboÊç wielu turystycznych organizacji, które nie zawsze sà w stanie pełniç
funkcj´ równorz´dnego partnera. Taki
stan rzeczy, połàczony ze słabà pozycjà
turystyki w strukturach administracyjnych, powoduje, ˝e głos Êrodowisk
bran˝owych jest zbyt słabo słyszalny i
przez to nieuwzgl´dniany w procesach
decyzyjnych. Bran˝a czuje si´ ignorowana, a administracja postrzega jà jako
niedojrzałà do współpracy. W efekcie
nie wiadomo kto kogo i w jakim zakresie reprezentuje a uwarunkowania
konsolidacyjne bardziej przypominajà
doktryn´ „dziel i rzàdê”.
W tym kontekÊcie niezb´dnym staje
si´ wsparcie instytucjonalne organizacji bran˝owych, zarówno tych realizujàcych wybrane zadania (ROT-y i
LOT-y), jak i przedstawicielskich, reprezentujàcych, przedsi´biorców (izby
i organizacje pracodawców) lub grupy
społeczne (stowarzyszenia i fundacje).
Priorytety przyszłych programów unijnych powinny stymulowaç konsolidacj´
bran˝owà i integracj´ instytucjonalnà.

Po pierwsze produkt turystyczny
Promocja to nie wszystko. Potrzebny jest aktywny system wsparcia w celu
kreowania produktów turystycznych i
nie nale˝y myliç go z kreowaniem
atrakcji turystycznych, które sà niezb´dnym elementem i etapem tworzenia produktu, ale nie sà i nie mogà byç
celem procesu, na koƒcu którego ma
byç klient i jego pieniàdze.
Promocja to narz´dzie, a nie cel
działania. Nie mo˝na prowadziç działaƒ promocyjnych (nawet najbardziej
atrakcyjnych) w oderwaniu od produktu, albo co gorsza bez niego lub wyprzedzajàc jego powstanie. Promocja
nie mo˝e byç narz´dziem tworzenia
produktu lecz narz´dziem jego komercjalizacji. Choç wa˝na, promocja nie
mo˝e byç głównym „konsumentem”
unijnych dotacji na turystyk´.
Planujàc wytyczne do przyszłych
projektów promocyjnych, nie nale˝y
równie˝ zapominaç o promocji wewn´trznej, a w zasadzie nale˝ałoby powiedzieç – komunikacji wewn´trznej,
krajowej, bran˝owej, mi´dzysektorowej. Nie neguj´ działaƒ promujàcych
Polsk´ za granicà, bezwzgl´dnie sà one
potrzebne i zawsze b´dzie ich za mało,
ale nie mo˝emy pozostawiaç komunikacji wewn´trznej jedynie na barkach
regionów i gmin z ich mikrobud˝etami
na turystyk´. Nie zapominajmy równie˝
o kliencie krajowym, który w tym zakresie został zepchni´ty na margines w
stosunku do potencjalnych klientów zagranicznych. Przecie˝ rozwój rynku wewn´trznego to jedna z kluczowych
zasad gospodarki ka˝dego paƒstwa.

Marek Migdal: Niezbędne jest wsparcie instytucjonalne organizacji branżowych.

Osobnà grup´ działaƒ powinno si´
skierowaç na wsparcie podmiotów komercyjnych tworzàcych produkty turystyczne dla turystyki przyjazdowej. Ju˝
samo zastawienie iloÊciowe polskich
biur organizujàcych wyjazdy z iloÊcià
biur przyjazdowych powinno wywoływaç potrzeb´ natychmiastowej interwencji.

Badania, monitorowanie i ewaluacja
W obecnych programach unijnych
sà specjalne priorytety dedykowane dla
celów rozwoju badaƒ, monitoringu i
ewaluacji. Niewiele znam jednak przypadków, aby skorzystał na tym sektor
turystyki. Nadal brakuje nam szczegółowych i wiarygodnych danych rynkowych. Wi´kszoÊç prowadzonych badaƒ
schodzi co najwy˝ej do szczebla wojewódzkiego, a szukanie danych lokalnych nadajàcych si´ do analiz i
porównaƒ nale˝y wło˝yç mi´dzy bajki.
W sferze marzeƒ pozostaje nadal
współdziałanie nauki z bran˝à, choç
deklaracje woli płynà z obu stron.
Ârodki unijne mogłyby pomóc w opracowaniu i wdro˝eniu jednolitego systemu badaƒ rynku turystycznego ze
szczególnym uwzgl´dnieniem badaƒ
konsumenckich na poziomie lokalnym
i regionalnym z mo˝liwoÊcià agregowania wyników na poziom krajowy. Partnerskie, naukowo-bran˝owe projekty
badawcze zwi´kszyłyby aplikacyjnoÊç
prowadzonych badaƒ, wpływajàc jednoczeÊnie na poziom i adekwatnoÊç
kształcenia kadr zgodnie z potrzebami
i oczekiwaniami rynku. Kompatybilnym zagadnieniem jest prowadzenie
skutecznego monitoringu i ewaluacji
działaƒ, którego dzisiaj w praktyce nie
ma. Brakuje te˝ jasnych kryteriów i zasad oceny efektywnoÊci i skutecznoÊci
działaƒ podejmowanych przez jednostki odpowiedzialne za rozwój i promocj´ turystyki w Polsce, a poj´cie
ewaluacji w turystyce jest prawie nieznane. Ârodki unijne, „ubrane” w odpowiednie programy i priorytety,
mogłyby zmieniç ten stan rzeczy, tym
bardziej ˝e Êrodowisko naukowe jest
gotowe, a bran˝a ma skonkretyzowane
potrzeby.

Preferencje dla partnerstwa
OkreÊliwszy cele działania, mo˝na
zastanowiç si´ nad sposobem ich wykonania. Warunkiem rozwoju sektora turystyki jest współpraca partnerów
społecznych i gospodarczych. Kreowanie ich współpracy powinno byç zatem
jednà z najwa˝niejszych spraw. Âwietnie nadajà si´ do tego projekty, nie tylko unijne, gdzie w warunkach dost´pu
mo˝na wpisaç zasad´ partnerstwa.
Partnerski sposób realizacji projektów
nie tylko pozwala lepiej zrealizowaç za-

kładane cele, lecz tak˝e cechuje si´
znaczàcà wartoÊcià dodanà chocia˝by
poprzez budowanie umiej´tnoÊci
współpracy, okreÊlania wspólnych celów i osiàgania kompromisów. Taki
sposób realizacji projektów mo˝e byç
równie˝ formà wsparcia dla mniejszych, lokalnych organizacji, a czasami
nawet jedynà drogà do wprowadzenia
ich w arkana projektowe. Mo˝e to byç
równie˝ forma stymulowania integracji
działaƒ i konsolidacji Êrodowiska organizacji bran˝owych. A˝ prosi si´, aby
wykorzystaç ide´ projektów partnerskich do stymulowania rozwoju ROT i
LOT, budowania ich pozycji oraz
współpracy tych organizacji z otoczeniem (JST, bran˝a, NGO).

Upowszechnić innowacje w turystyce
Kluczowym zadaniem jest nadanie
turystyce zdolnoÊci do bycia innowacyjnà. Musimy stworzyç system gwarantujàcy turystyce efektywny dost´p i
wykorzystanie Êrodków unijnych z segmentu innowacyjnoÊci. Konieczne jest
umieszczenie w priorytetach takich
warunków, w których projekty turystyczne b´dà mogły konkurowaç z innymi dziedzinami gospodarki. Obecne
programy inwestycyjne skierowane do
przedsi´biorców sà w głównej mierze
nastawione na priorytety innowacyjnoÊci, co w praktyce skutecznie ogranicza
mo˝liwoÊci aplikacyjne sektora turystyki. Wykazanie innowacyjnoÊci w turystyce na poziomie konkurencyjnym z
wydaje si´ zadaniem karkołomnym, a
przekonanie o tym oceniajàcego
nieznajàcego specyfiki tej bran˝y jest
prawie niemo˝liwe. Wynika to mi´dzy
innymi z niewłaÊciwego pojmowania
samej istoty innowacji i ograniczania
jej głównie do sfery nowoczesnych
technologii. Brakuje te˝ instytucjonalnego wsparcia dla inkubowania innowacji w sektorze turystyki. Nie mamy
równie˝ skutecznych mechanizmów
organizacyjnych do upowszechniania i
przeskalowywania sprawdzonych dobrych wzorców. Tu widz´ ogromnà rol´ dla POT-u i jego agend np. PART, a
tak˝e ogólnopolskich organizacji bran˝owych. To ewidentnie zadanie z natury koordynacyjnej i popularyzacyjnej,
lecz do tego trzeba zredefiniowaç i zreorganizowaç nie tylko POT, ale i cały
system kreowania rozwoju turystyki w
Polsce.

Więcej środków dla małych organizacji
W przypadku małych, lokalnych organizacji powa˝nym ograniczeniem w
dost´pie do Êrodków jest stopieƒ
skomplikowania procedur i poziom
dost´pnego dofinansowania. Te bariery bardzo cz´sto eliminujà je z udziału
w procedurze lub skutecznie ograni-

czajà szanse na realizacj´ projektów.
Jednym z rozwiàzaƒ mogà byç wspominane ju˝ projekty partnerskie, ale
nie mogà one zastàpiç mechanizmów
ogólnych i zast´powaç mo˝liwoÊci realizacji projektów samodzielnych. Jednym z rozwiàzaƒ mo˝e byç
zwi´kszenie, a nawet dedykowanie
wprost do tych organizacji (np. LOT)
małych projektów o uproszczonej formie aplikacji i rozliczeƒ. Nawet najwi´ksi wiedzà, ˝e od czegoÊ trzeba
zaczàç i nauczyç si´ projektowego
„rzemiosła”. Do sfery turystycznej nale˝y zaimportowaç zasad´ tzw. regrantingu jako formy wspierania
mniejszych organizacji. Regranting to,
najproÊciej ujmujàc, przekazywanie
„dotacji na dotacje” – prosty i efektywny mechanizm przekazywania Êrodków
nie bezpoÊrednio przez dotujàcego,
lecz za poÊrednictwem organizacji lub
instytucji pełniàcej rol´ operatora. To
moêe byç doskonałe narz´dzie np. do
budowania pozycji ROT i kreowania
ich relacji z LOT-ami
Nale˝y te˝ pami´taç o zapewnieniu
systemu prefinansowania projektów
lub umo˝liwienia przekazywania Êrodków publicznych (np. przez JST) na
pokrycie wkładu własnego – w szczególnoÊci w odniesieniu do organizacji,
które opierajà swojà działalnoÊç wyłàcznie na zasobach ludzkich i kapitale społecznym.

Wsparcie instytucjonalne
Wi´kszoÊç obecnych programów
unijnych sprowadza si´ do realizacji
konkretnych projektów i wydatkowania dotacji wyłàcznie na bie˝àce potrzeby projektowe. Finansowanie
obsługi i funkcjonowania organizacji
realizujàcej projekt jest bardzo ograniczone. To powoduje brak trwałych rozwiàzaƒ i silnych instytucji, które byłyby
w stanie uczestniczyç w formułowaniu
i wykonywaniu zadaƒ publicznych.
Jednà z przyczyn takiego stanu rzeczy
jest bak wsparcia instytucjonalnego. To
te˝ jedna z głównych przyczyn słabej
kondycji wi´kszoÊci LOT-a i równie˝
niektórych ROT-ów. Tworzàc POT,
nadano mu ustawà sejmowà nie tylko
form´ prawnà, lecz tak˝e atrybuty
działania: struktur´ organizacyjnà, relacje z otoczeniem i zagwarantowano
êródło finansowania. Niestety, nie
uczyniono tego z kolejnymi elementami systemu tzn. ROT i LOT.
JeÊli chcemy stworzyç sprawny model kreowania rozwoju turystyki i realizacji przyj´tych strategii, to nale˝y
zwi´kszyç wag´ tworzenia silnych,
sprawnych organizacji, przygotowanych do przyj´cia na siebie roli partnera władzy publicznej. W tym zakresie
programy unijne mogà byç nieocenionà pomocà, jeÊli tylko wpiszemy takà
mo˝liwoÊç w stosowne priorytety.
Drodzy Czytelnicy! Napiszcie, co sądzicie
o moich propozycjach i przedstawcie swoje. Piszcie do redakcji Wiadomości Turystycznych, na profilu
Facebook.com/WiadomosciTurystyczne lub
do mnie: prezes@forumturystyki.pl. Zapraszam również do dyskusji podczas VI
Gremium Ekspertów Turystyki. Szczegóły
na stronie www.gremium.forumturystyki.pl
NASZ AUTOR

Marek Migdal,
Koordynator organizacyjny Gremium
Ekspertów Turystyki, odbywającego się
we Wrocławiu, 29.11–1.12.2012 r.
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Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego: – Całkowita wartość wszystkich projektów realizowanych w ramach promocji turystycznej regionu
wyniosła ponad 185 milionów złotych – jest to więc
kwota, która została zaangażowana, by przygotować
i wypromować istniejące oraz nowe produkty turystyczne Ziemi Świętokrzyskiej.
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Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego: Nowe reklamowe „otwarcie” Województwa Świętokrzyskiego to tylko jeden z elementów stymulujących rozwój turystyki w regionie.
Drugim, równie istotnym, są przedsięwzięcia infrastrukturalne realizowane w tej dziedzinie gospodarki.

ŚWIĘTOKRZYSKIE
– turystyczny raj w sercu Polski
Piękna przyroda, nieskażone środowisko naturalne, liczne zabytki i pamiątki wielkich wydarzeń historycznych – to najkrótsza charakterystyka Ziemi Świętokrzyskiej. Nie trzeba szukać daleko – amatorzy turystki aktywnej, fani „wczasów
pod gruszą”, tropiciele historii czy miłośnicy turystyki kulturowej znajdą tu dla siebie prawdziwy raj. Turystyka jest jednym z elementów strategii rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, mocno wspieranym przez fundusze unijne.
To wzmocnienie atrakcyjności turystycznej województwa było możliwe dzięki środkom z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. W ramach działania 2.3 RPO - „Promocja
gospodarcza i turystyczna regionu”- projekty związane z turystyką mocno zaznaczyły swoją obecność. W sumie
na 40 przedsięwzięć podnoszących potencjał turystyczny regionu przeznaczonych zostało prawie 140 milionów
złotych unijnej dotacji. Połowa z dotowanych projektów już została zakończona, pozostałe są w trakcie realizacji.
Wśród tych 40 projektów turystycznych znalazły się zarówno przedsięwzięcia infrastrukturalne, jak i kampanie
reklamowe prezentujące nowy wizerunek regionu.

Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie

Bajkowo w Pacanowie…
Jedną z takich kampanii prowadziło Europejskie Centrum
Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie. Projekt zatytułowany „Wypromowanie Pacanowa jako Europejskiej
Stolicy Bajek poprzez cykl imprez i wydarzeń kulturalnych”
służyć miał wypromowaniu nowego produktu turystycznego, czyli Europejskiego Centrum Bajki, a także samego

Pacanowa jako Europejskiej Stolicy Bajek. Niezwykłe przedsięwzięcie promocyjne, choć niełatwe, bo adresowane do dzieci, okazało się strzałem w dziesiątkę. Efektem są tłumy gości, odwiedzających bajkowe centrum w Pacanowie i bilety do
ECB zamawiane z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Całkowity koszt projektu wyniósł 1 mln 353 tys. zł, z czego doﬁnansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego kształtowało się na poziomie 1 mln 82,5 tys. złotych.
Sienkiewiczowski Oblęgorek jak nowy…
Projektem ingerującym w infrastrukturę, była realizowana przez Muzeum Narodowe w Kielcach modernizacja Muzeum
Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, połączona z renowacją i odtworzeniem elementów zabytkowego parku oraz
wdrożeniem interaktywnego zwiedzania pałacu. Projekt opiewał na prawie 3 mln 350 tysięcy złotych (przy doﬁnansowaniu z RPO na poziomie 1 mln 545 tys. zł).
Zaprezentowane projekty są tylko niewielkim wycinkiem
działań podejmowanych przez samorządy i instytucje
regionu świętokrzyskiego, a doﬁnansowywanych przez
Samorząd Województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
Wszystkie one służą podniesieniu atrakcyjności turystycznej regionu. Atrakcyjności, której wyrazem jest tworzenie najdogodniejszych warunków do wypoczynku
oraz rekreacji dla gości odwiedzających urokliwą Ziemię
Świętokrzyską.
Muzeum Henryka Sienkiwicza w Oblęgorku
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Konkurs „Polska Pięknieje
– 7 Cudów Funduszy Europejskich”
Od pięciu lat Ministerstwo Rozwoju Regionalnego organizuje konkurs „Polska Pięknieje – 7 Cudów
Funduszy Europejskich”. Nagradza w nim wyróżniające się przedsięwzięcia współﬁnansowane
z Funduszy Europejskich w obszarze turystyki, kultury i rekreacji. Konkurs promuje projekty wpływające na
rozwój Polski i pokazuje przy tym pozytywny wpływ dotacji unijnych na zachodzące w niej zmiany.
Kolejna edycja konkursu już w styczniu 2013 roku.
Nagrody główne przyznawane są w siedmiu kategoriach:
Obiekt turystyczny (hotel, restauracja, muzeum, centrum kongresowe)
Rewitalizacja (obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń użytkowa)
Zabytek
Produkt promocyjny (wydawnictwo, portal, kampania promocyjna)
Turystyka aktywna (ścieżki rowerowe, szlaki wodne, szlaki turystyczne,
parki rekreacyjne, obiekty sportowo-rekreacyjne)
Turystyka transgraniczna i międzynarodowa
Miejsce przyjazne dzieciom (parki tematyczne, ogródki jordanowskie,
kompleksy rekreacji dziecięcej itp.)
Zainteresowanie konkursem stale rośnie. Wpływa na to nie tylko coraz większa liczba zrealizowanych projektów, lecz także marka i prestiż konkursu. Do tej pory wybraliśmy 35 zwycięskich projektów spośród 108 nominowanych. W ciągu trwania konkursu przyznano też osiem wyróżnień specjalnych. Konkurs od dwóch lat ma również swoje wydanie internetowe, w którym swoich zwycięzców wybierają internauci. Nagrodą w konkursie
„Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” jest statuetka oraz specjalnie zaprojektowana tablica pamiątkowa. Dodatkowo wszyscy nominowani oraz laureaci objęci są działaniami promocyjnymi w formie ﬁlmów, audycji radiowych, kampanii prasowych oraz wydawnictw.
Wśród dotychczasowych laureatów konkursu znalazły się projekty, które
mają istotny wpływ na rozwój polskiej turystyki zarówno w Polsce, jak
i za granicą:

Na uwagę zasługują również nominowane projekty, których często nie
trzeba promować, bo same doskonale dają sobie radę. Wśród nich
znajdują się:

Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele rozwoju
przedsiębiorczości, beneﬁcjent: miasto Bydgoszcz

Modernizacja nawierzchni ulicy Krakowskie Przedmieście,
beneﬁcjent: miasto stołeczne warszawa

Rewitalizacja zabytkowego Opactwa Benedyktynów w Tyńcu
beneﬁcjent: Benedyktyńskie Opactwo Świętych Apostołów Piotra
i Pawła w Tyńcu (woj. małopolskie)

Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie, beneﬁcjent :
Muzeum Zamkowe w Pszczynie

Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej,
beneﬁcjent: Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny

Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem
w Krzeszowie,
beneﬁcjent: Legnicka Kuria Biskupia

Nowe Sukiennice. Remont i modernizacja Galerii Sztuki Polskiej
XIX wieku w krakowskich Sukiennicach,
beneﬁcjent: Muzeum Narodowe w Krakowie

Śladem europejskiej tożsamości Krakowa – szlak turystyczny
po podziemiach Rynku Głównego,
beneﬁcjent: gmina miejska Kraków

Lublin Sztuk-Mistrzów – nowy produkt kulturowy i turystyczny oraz
promocja wydarzeń artystycznych beneﬁcjent: Gmina Lublin

Dziedzictwo Chopina na szlaku Traktu Królewskiego w Zamku
Ostrogskich w Warszawie,
beneﬁcjent: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Więcej informacji o konkursie na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/polskapieknieje

Czy wiesz, że:
Jura Park w Krasiejowie, to
największy tego typu park
tematyczny w Europie. Mieści
się na około 40 hektarach.

Czy wiesz, że:
Gmach Lotniczego Parku
Kulturowego w Krakowie
z lotu ptaka, formą
przypomina wirujące śmigło.

Czy wiesz, że:
Sanktuarium Maryjne
w Świętej Lipce jest zaliczane
do najwspanialszych
okazów późnego baroku
w Polsce.
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Lista laureatów V edycji konkursu
„Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”
Kategoria „Rewitalizacja”

Kategoria „Zabytek”

Projekt „Rewitalizacja Bulwaru Nadwarciańskiego
Wschodniego w Gorzowie
Wlkp. poprzez adaptację infrastruktury technicznej na
cele kulturowe, rekreacyjne i
turystyczne” – beneﬁcjent:
miasto Gorzów Wlkp.

Projekt „Ginący Zabytek –
ratowanie Sanktuarium w
Świętej Lipce”, – beneﬁcjent:
Dom Zakonny Towarzystwa
Jezusowego w Świętej
Lipce.

Kategoria „Obiekt
turystyczny”

Kategoria „Turystyka
aktywna”

Projekt „Budowa Lotniczego
Parku Kulturowego w Krakowie, w tym Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa
Polskiego” – beneﬁcjent:
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Projekt: „Budowa tras do
narciarstwa biegowego w
partiach szczytowych
Magurki Wilkowickiej”
beneﬁcjent: gmina
Wilkowice Lider Projektu
wraz z partnerem.

Kategoria „Miejsce
przyjazne dzieciom”

Wyróżnienie specjalne:

Projekt: „Budowa obiektu
turystycznego oraz ścieżki
edukacyjnej na terenie
odkryć paleontologicznych
(Jura Parku) w Krasiejowie”
– beneﬁcjent: Stowarzyszenie
Delta.

„Kampania Move Your Imagination” promująca polską
turystykę na rynku niemieckim podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych
ITB Berlin 2011” – beneﬁcjent: Polska Organizacja
Turystyczna.

Kategoria „Produkt
promocyjny”
Projekt: „Kampania
promocyjna Suwalszczyzny
jako jednej z marek
turystycznych Województwa
Podlaskiego” – Suwalska
Izba Rolniczo-Turystyczna
wraz z partnerami.

Kategoria „Turystyka
transgraniczna
i międzynarodowa”
Projekt: „Via Fabrilis – szlak
tradycji rzemieślniczych”, –
beneﬁcjent: Muzeum Ceramiki w Bolesławcu wraz z
partnerem.

Laureat głosowania
internetowego:
Projekt „Rewitalizacja Bulwaru Nadwarciańskiego
Wschodniego w Gorzowie
Wlkp. poprzez adaptację infrastruktury technicznej na cele
kulturowe, rekreacyjne i turystyczne”, – beneﬁcjent: Miasto
Gorzów Wlkp. – 1268 głosów
(na 8003 oddane głosy).
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fot. M.Opitz

Aktywnie, zdrowo, naturalnie…

Dzięki swoim walorom naturalnym Pomorskie jest także odpowiednim miejscem na turystykę aktywną, proponując zarówno tereny nadmorskie, jak i wzgórza morenowe, a także liczne jeziora i wartkie
rzeki oraz dwa parki narodowe – Słowiński Park Narodowy i Bory Tucholskie. Oferta jest atrakcyjna i
w sezonie wiosenno-letnim, i jesienno-zimowym.
Trasy narciarskie, ścieżki i szlaki rowerowe oraz towarzysząca im infrastruktura turystyczna przyciągają tysiące turystów. Dzięki takim inwestycjom nie tylko uatrakcyjniamy wizerunek Pomorskiego, ale także generujemy nowe miejsca pracy.
Budowa trasy rowerowej, łączącej zamek w Malborku
z atrakcjami Szlaku Zamków Gotyckich, zwiększyła dostępność turystyczną Powiśla. – Do dobrych praktyk
można zaliczyć zmianę przeznaczenia istniejącej infrastruktury i wykorzystanie jej do budowy właśnie ścieżek rowerowych, na przykład na starych liniach
kolejowych, tak jak miało to miejsce np. w Swarzewie,
Krokowej czy Pszczółkach – zauważa Mieczysław Struk.
– Natomiast nowe szlaki na unikatowych, w skali kraju, terenach delty Wisły umożliwiają dotarcie do najskrytszych zakątków Żuław, skrywających dziedzictwo
Port w Krynicy Morskiej
mennonitów i sekrety domów podcieniowych.

Kajakiem, łódką, żaglówką

Unijne dotacje ułatwiają także rozwój infrastruktury transportowej, naukowej i sportowej. Pomorskie
podkreśla swoje nadmorskie położenie poprzez rozbudowę komunikacji wodnej. Powstają przystanie
jachtowe (np. morska w Sopocie) oraz rzeczne (np. w Malborku) czy jeziorne (np. nad jeziorem Charzykowy). Wiodącym ośrodkiem edukacji żeglarskiej jest Narodowe Centrum Żeglarstwa Akademii
Wychowania Fizycznego i Sportu w Górkach Zachodnich. Stale szkolą się tu przyszli instruktorzy, mistrzowie i olimpijczycy. To także miejsce otwarte dla miłośników żeglarstwa i sportów wodnych. W ten
sposób ośrodek łączy modelowo funkcje naukowo-dydaktyczne, sportowe i rekreacyjne.
Dobrym przykładem wykorzystania środków unijnych do współpracy ponadregionalnej, na poziomie
krajowym, jest realizacja projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej”, obejmującego Żuławy i
Zalew Wiślany wraz z Mierzeją. Stanowi on odrębną część szerszego przedsięwzięcia, które docelowo
dotyczy 15 gmin położonych na terenie dwóch województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Pierwsza jest informacja

Województwo pomorskie odwiedzają głównie turyści krajowi, jednak dzięki dobremu skomunikowaniu lotniczemu i promowemu, głównie z krajami nadbałtyckimi, region jest również celem podróży turystów zagranicznych. Istotnym elementem działań promujących atrakcyjność województwa jest
Zintegrowany System Informacji Turystycznej – projekt samorządu województwa pomorskiego, który
integruje bazy danych, oferty noclegowe, zdjęcia i zapowiedzi ciekawych wydarzeń, prezentując w ten sposób
kompleksową ofertę turystyczną regionu.
– Brama Wyżynna, przez kilka wieków stanowiąca główne wejście do miasta Gdańska, obecnie odrestaurowana
ze środków projektu jest siedzibą Pomorskiego Centrum
Informacji Turystycznej – mówi Marta Chełkowska, dyrektor Departamentu Turystyki Województwa Pomorskiego i prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej. – Centrum jest zarządzane przez dwie organizacje turystyczne: Pomorską i Gdańską. Obsługuje turystów również za pośrednictwem nowoczesnej sieci 245
infomatów, zlokalizowanych w całym regionie, ukazują- Brama Wyżynna w Gdańsku
cych w pierwszej kolejności wersję mapową portalu pomorskie.travel, opracowanego w ramach projektu. Ta inwestycja przyczyni się do budowy wizerunku
regionu i marki „Pomorskie”, jako wyróżniającej się destynacji na rynku turystycznym krajowym i europejskim. Aktualna informacja dostępna w zasięgu ręki, w sześciu językach, umożliwi turyście bezpieczną wędrówkę po Gdańsku i regionie pomorskim.
Zintegrowany System Informacji Turystycznej zajął pierwsze miejsce w konkursie Polish Digital Signage Association Awards 2012, w kategorii „Najlepszy interaktywny kontent Digital Signage”.
– Województwo pomorskie swój rozwój turystyczny zawdzięcza aktywności samorządów lokalnych,
a także współpracy z branżą turystyczną i środowiskiem naukowym. Współpraca różnych aktorów
sceny turystycznej jest drogą do sukcesu, który zamierzamy osiągnąć – podkreśla Mieczysław Struk.

Zagospodarowanie przestrzenne to nowa jakość

Próbą zachowania dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu jest rewitalizacja zabytkowych części miast i wsi. Jako przykłady mogą posłużyć rewaloryzacja zabytkowego parku krajobrazowego Lasek Luizy w Człuchowie,
przywrócenie walorów historyczno-przyrodniczych Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejherowie czy też zachowanie i udostępnienie dziedzictwa Pomorza poprzez utworzenie Parku Kulturowego w Wejherowie. Ten ostatni projekt, obejmujący renowację Kalwarii Wejherowskiej, zdobył wiele
nagród, w tym pierwsze miejsce w pierwszej edycji konkursu organizowanego przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego „Polska Pięknieje – 7 cudów unijnych funduszy” w kategorii „Najlepiej odrestaurowany zabytek ze środków unijnych”.
Środki unijne inspirują do tworzenia nowych ofert turystycznych i kulturowych opartych na zasobach lokalnej i regionalnej kultury. Znany projekt „Rekonstrukcja zagrody Albrechta w Swołowie” wykorzystuje

fot. R.Baranowski

fot. R.Baranowski

Kulturowe cuda

Kolejnymi przykładami skutecznego wykorzystania środków unijnych w Pomorskiem są adaptacje historycznych, często zdegradowanych obiektów. Są przywracane do życia dzięki nadaniu im nowych funkcji
społeczno-gospodarczych i udostępnieniu jako atrakcyjnej przestrzeni publicznej. Doskonale ilustruje to
Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie, które jest miejscem rozwoju nowatorskich
działań promujących dziedzictwo Kociewia i lokalną tożsamość. W roku 2008 Centrum zostało uhonorowane
główną nagrodą w I edycji ogólnopolskiego konkursu
„Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” w
kategorii „Rewitalizacja”, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Swoje nowe oblicze , dzięki środkom unijnym, uzyskało wiele obiektów historycznych, również i sakralnych.
Jednym ze spektakularnych przykładów jest kościół
św. Jana w Gdańsku.
– Dzięki unijnemu wsparciu gotycki kościół św. Jana,
ostatni w Gdańsku obiekt sakralny ze śladami działań
Fabryka Sztuk w Tczewie
wojennych, poddany został gruntownej rewaloryzacji, a
jednocześnie stał się ważnym centrum wydarzeń kulturalnych. To przedsięwzięcie jest naszą chlubą –
mówi Lawrence Ugwu, dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury, które jest beneﬁcjentem środków
unijnych w tym projekcie.
Podobnie rzecz ma się z fortem Grodzisko w Gdańsku, gdzie zlokalizowano Centrum Hewelianum o
funkcjach edukacyjno-rekreacyjnych. Dziś ten historyczny obiekt jest miejscem spotkań mieszkańców i
turystów, wykorzystywanym także na potrzeby naukowo-dydaktyczne przez pomorskie szkoły wyższe.
– Z dumą możemy też zaprezentować, zrujnowane niegdyś, budynki po dawnej elektrociepłowni i zabytkowym spichlerzu, które stały się Gdańskim Centrum Muzyczno-Kongresowym. Mowa oczywiście
o Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance, która będąc miejscem wysokich rangą spotkań kulturalnych zdecydowanie wyróżnia tę część Gdańska – mówi marszałek województwa. – Natomiast kompleksowa rewitalizacja historycznej zabudowy wozowni z 1875 roku w Pruszczu Gdańskim pozwoliła
nie tylko zachować dziedzictwo kulturowe miasta, ale także, poprzez nadanie jej nowej funkcji, stała
się nowoczesną siedzibą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego.

odrębność regionalną „Krainy w kratę”. Ta nawiązująca do charakterystycznego budownictwa szachulcowego nazwa obszaru obejmującego wsie i miasteczka Pomorza Środkowego, położone wzdłuż linii
brzegowej Bałtyku. Za stolicę tych terenów uznaje się wieś Swołowo położoną w gminie Słupsk. Znajduje się tam wyjątkowy zespół architektury regionalnej, gdzie układ wsi, zwany owalnicą, zachował się
w prawie nienaruszonym stanie od czasów średniowiecza.
Charakter produktu turystycznego ma również Szlak Bursztynowy, który połączył ślady wielu kultur. Szansę, jaką
stworzyło położenie na tranzytowej trasie bursztynowej,
wykorzystało miasto Pruszcz Gdański. W jego obecnych
granicach usytuowana była rzymska faktoria handlowa –
starożytne grodzisko, które według archeologów stanowiło zakończenie północnego szlaku i było jednym z silniejszych ośrodków nad Bałtykiem. Funkcjonujący tu
Międzynarodowy Bałtycki Park Kulturowy „Faktoria” jest
znakomitym przykładem nowatorskiego podejścia
do bursztynowego dziedzictwa Pomorza, poprzez skierowanie do turystów i mieszkańców całorocznej oferty.
Dom podcieniowy w Trutnowych

fot. R. Baranowski

W latach 2007-2012 województwo pomorskie przechodziło dynamiczne przemiany w sferze społecznej, kulturalnej, gospodarczej, a co za tym idzie – również turystycznej. Było to możliwe dzięki różnym instrumentom, wśród których jednym z najistotniejszych jest Regionalny Program Operacyjny dla
Województwa Pomorskiego.
– Alokacja środków programów operacyjnych swoim zasięgiem objęła wiele dziedzin – mówi Mieczysław
Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Premiowane były inicjatywy komplementarne, zarówno te, które odpowiadały na bieżące potrzeby regionu, jak i te, które wynikały z lokalnych i regionalnych działań prorozwojowych, a także te, które aktywizowały niewielkie środowiska lokalne. Należy zauważyć, że wsparcie ze
środków unijnych staje się w gospodarce, w tym także w sektorze turystycznym, istotnym impulsem dynamizującym rozwój lokalny na poziomie kreacji. Powstają projekty wizerunkowe, wskazujące kierunki dalszego
działania. Przygotowaliśmy turystyczną kampanię promocyjną województwa „Pomorskie – dobry kurs”, która stanowi pierwszy krok do pokazania regionu atrakcyjnego dla każdego turysty przez cały rok, niezależnie
od pogody i wbrew kojarzeniu tylko z nadmorskim i letnim wypoczynkiem – dodaje Mieczysław Struk.

fot. R.Baranowski

Pomorskie atrakcyjne cały rok

Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku
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Fundusze | Zbyt wiele Êrodków unijnych jest przeznaczanych na promocj´

Brakuje wniosków kreujàcych produkty
Przegląd środków przeznaczonych na turystykę pokazuje, że kreowanie nowych
produktów turystycznych wciąż przegrywa z promocją obszarów. W efekcie coraz częściej reklamuje się pustkę, a
skuszony promocją turysta nie znajduje
oferty, za którą mógłby zapłacić.

P

rzedstawiony na poczàtku minionej dekady program rozwoju turystyki w Unii Europejskiej miał za
zadanie okreÊliç ramy dalszych działaƒ
w poszczególnych paƒstwach członkowskich. To tak˝e na jego podstawie
powstała Strategia Rozwoju Turystyki
na lata 2007–2013, której realizacja
miała przybli˝yç polskà turystyk´ do
unijnych standardów oraz podnieÊç jej
konkurencyjnoÊç na tle innych krajów.
Od samego poczàtku mówiło si´ równie˝, ˝e Polsce, prócz promocji, potrzeba przede wszystkim nowych silnych
produktów turystycznych i to na ich
kreowaniu i wzmacnianiu powinny
skupiç si´ projekty o unijne dofinansowanie. Przeglàd wszystkich zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie
zamieszczony w Krajowym Systemie
Informatycznym pokazuje jednak, jak
du˝à cz´Êç Êrodków pochłon´ły inwestycje zwiàzane z promocjà i komunikacjà, a nie z konkretnymi produktami
turystycznymi.

Ogół zamiast szczegółu
Poło˝enie nacisku na samà promocj´, bez zadbania o to, by reklamowany
przez nià obszar odpowiednio uzbroiç

w konkretne oferty turystyczne mo˝na
na nim gotowych produktach turyporównaç do sprzeda˝y pi´knego opastycznych. – Gdybym chciał przyjechaç
kowania – pustego w Êrodku. Jak opido Warszawy na 7 dni, tak jak przyje˝suje Michał Bucholz z warszawskiej
d˝a si´ do Hurghady, to czy mog´ kuAWF, aby w jakikolwiek sposób ocepiç gotowy pakiet? – pyta retorycznie
niaç wydatkowanie Êrodków
Michał Bucholz. Dodaje, ˝e
unijnych na prezentacj´, trzechoç wydano ogromne pieba najpierw ustaliç, czym jest
niàdze na promocj´ obszaprodukt turystyczny. Pierwszà
rów, efekty tej promocji
jego definicjà jest produkt wyb´dzie mo˝na zmierzyç donikajàcy z marketingu terytopiero wtedy, gdy pojawi si´
rialnego, czyli pewien obszar
oferta turystyczna. Zasadniturystyczny, np. Warszawa, Wydano ogrom- czym kryterium powodzenia
Zakopane, Sopot. Drugim ne pieniądze na
kampanii reklamowej jest
produkt biur podró˝y, czyli promocję obbowiem stosunek pieni´dzy
oferta turystyczna. Mi´dzy ty- szarów, efekty
wydanych na promocj´ womi dwiema kategoriami za- tej promocji bębec tych, które zostawili zachodzi podstawowa zale˝noÊç dzie można
ch´ceni nià do przyjazdu
– aby biura mogły skonstru- zmierzyć, gdy
turyÊci. Tymczasem, choç
owaç ofert´, muszà skorzystaç pojawi się oferkampanie promocyjne polz zasobów obszaru. Wynika z ta turystyczna.
skich regionów lub miast rotego, ˝e przeprowadzane
bione sà z coraz wi´kszym
przez samorzàdy i przez jedrozmachem, wcià˝ zbyt
nostki centralne, np. POT, akcje prorzadko łàczà si´ z podsumowujàcymi
mocyjne i rewitalizacyjne sà niezb´dne
je badaniami. – Nikt nie bada skuteczdo funkcjonowania turystyki. Problem
noÊci promocji – narzeka Michał Burodzi si´ wraz z pytaniami – co jest recholz. – Liczba wejÊç czy liczba odsłon
klamowane, w jaki sposób i dla kogo?
nie jest ˝adnym kryterium – precyzuje.

Niezbadana skuteczność reklam

Brak produktów

Jednà z podstawowych zasad promocji jest powiàzanie kampanii z konkretnym produktem, który chce si´
sprzedaç. Krótko mówiàc, reklama
musi zach´caç do kupna konkretnej
rzeczy. Promocja obszaru (przykładowo „Przyjedê do Zakopanego”) powinna opieraç si´ na zlokalizowanych

W ramach programu Innowacyjna
Gospodarka w zakresie turystyki (temat priorytetu 57 „Inne wsparcie na
rzecz wzmocnienia usług turystycznych”) podpisano jedynie 20 umów
(stan na 15.10.2012) na kreowanie produktów turystycznych. Choç łàczna
wartoÊç projektów to niebagatelna su-

ma 1,16 mld zł, zastanawiajàcy jest
fakt, ˝e projekty skierowane stricte na
kreowanie produktu turystycznego stanowià tak mały odsetek całoÊci. Rodzi
si´ pytanie, czy 19 projektów o znaczeniu ponadregionalnym to wszystko, na
co staç polskich przedsi´biorców. Liczba odrzuconych wniosków na nowy
produkt turystyczny pokazuje, ˝e nie.
Wiele projektów odrzucono ju˝ na
podstawie oceny formalnej, np. niekompletnej liczby załàczników. Zgodnie z §7 pkt 4 regulaminu ocena
formalna jest ocenà 0-1, co oznacza, ˝e
niespełnienie jednego z warunków formalnych, po uwzgl´dnieniu wszystkich
mo˝liwych do wykorzystania przez
wnioskodawc´/beneficjenta uzupełnieƒ powoduje odrzucenie wniosku z
dalszej procedury.

wydatków unijnych. – Zmianom musi
towarzyszyç Êwiadome zało˝enie, ˝e
mniej pieni´dzy dajemy na promocj´, a
wi´cej na tworzenie produktu i oferty –
opisuje Bucholz. Co wa˝ne, ofert´ t´
powinny i muszà tworzyç przedsi´biorstwa prywatne. – Mamy w Polsce zdecydowany
przerost
turystycznej
infrastruktury samorzàdowej nad prywatnà – komentuje dr Jerzy Kwieciƒski, minister rozwoju regionalnego z
Gospodarczego Gabinetu cieni BCC.
Dodaje równie˝, ˝e powstajàce jak
grzyby po deszczu obiekty, typu baseny
czy amfiteatry, powinny byç budowane
przy wsparciu sektora prywatnego. Ich
utrzymanie i gospodarowanie nimi
przekracza bowiem mo˝liwoÊci i zadania samorzàdów. Mógłby si´ za to rozwinàç sektor publiczny.

Touroperatorzy potrzebni od zaraz

Nowe rozdanie

Pieniàdze wydane na rozwój turystyki w wi´kszoÊci nie poszły na stworzenie
struktur, które mogłyby wygenerowaç
ofert´ turystycznà. – W miejscowoÊciach, które mogłyby w cz´Êci ˝yç z turystyki, brakuje lokalnych biur podró˝y.
Tylko one mogà stworzyç ofert´, wypromowaç jà na miejscu i sprzedaç do
dalszych regionów Polski – opisuje Michał Bucholz. Wzorce powstawania takich lokalnych biur podró˝y sà ju˝
obecne na zachodzie Europy. Sprzeda˝
oferty krajowej jest bardzo silnie rozwini´ta wÊród Hiszpanów, Niemców czy
Włochów. Jej rozwojowi w Polsce musiałaby towarzyszyç zmiana struktury

Wcià˝ nierozdysponowane 200 mln
złotych, które sà mo˝liwe do pozyskania na rozwój turystyki, raczej nie zasili ju˝ projektów na nowe produkty
turystyczne. Sà to bowiem czasochłonne projekty, wymagajàce znacznych nakładów finansowych, a co z
tego wynika – ˝mudnych prac przygotowawczych. Mogłyby natomiast zostaç przeznaczone na badania.
Zarówno skutecznoÊç przeprowadzonych kampanii reklamowych, jak i
ukierunkowanie przyszłych nie mogà
opieraç si´ dłu˝ej na zasadzie bezmyÊlnego wydawania zdobytych Êrodków. KP
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Prawo w turystyce
zmiany w prawie
PRAWO GOSPODARCZE
ULGI I UŁATWIENIA ROZLICZEŃ DLA
MAŁYCH PODATNIKÓW. Rada Ministrów przyjęła 9 października 2012 r. projekt ustawy o redukcji niektórych obciążeń
administracyjnych w gospodarce. Projekt
zakłada wprowadzenie kasowej metody
rozliczania podatku VAT dla małych podatników oraz ulgę na złe długi. Rozwiązania
te przyczynią się do szerszego wykorzystania uprawnienia do płacenia podatku VAT
dopiero po otrzymaniu płatności od kontrahenta. Dzięki propozycji Ministerstwa Gospodarki w sytuacji, w której stronami
transakcji są podatnicy VAT rozliczający
się metodą kasową, ulga na złe długi nie
znajdzie zastosowania, ponieważ podatek
będzie uiszczany dopiero po otrzymaniu zapłaty. W przypadku pozostałych transakcji
termin na skorzystanie z ulgi na złe długi
ulegnie skróceniu. 90-dniowy termin na
zapłatę podatku VAT niezależnie od otrzymania zapłaty jest główną barierą zniechęcającą podatników do rozliczania się
metodą kasową. Likwidacja tej bariery
spowoduje, że większa liczba podatników
wybierze taką metodę rozliczeń.
PRAWO PRACY
PRACOWNICY ETATOWI BĘDĄ BARDZIEJ ELASTYCZNI. MPiPS przedstawiło wstępne propozycje zmian przepisów
działu szóstego Kodeksu pracy „Czas pracy”. Przedmiotem prac Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych są dwa
projekty (I) wersja obejmująca propozycję
całościowej zmiany działu szóstego kodeksu pracy oraz (II) wersja dotycząca tylko
wybranych zagadnień czasu pracy (m.in.
kwestia wydłużania okresów rozliczeniowych, ruchomego czasu pracy, pracy w
godzinach nadliczbowych). Proponowane
zmiany mają na celu m. in. umożliwienie
stronom stosunku pracy – w większym niż
dotychczas zakresie – decydowania o
szczegółowym rozkładzie czasu pracy przy
uwzględnieniu norm ochronnych wynikających z KP; umożliwienie organizowania
procesu pracy w dostosowaniu do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku
oraz umożliwienie pracownikom w większym niż dotychczas stopniu godzenia życia zawodowego z osobistym, pracy z
nauką, podejmowania dodatkowej aktywności zawodowej, łączenia pracy zawodowej z pełnieniem funkcji rodzicielskich.
PRAWO UPADŁOŚCIOWE
MS ZAPOWIADA ZMIANĘ PRAWA
UPADŁOŚCIOWEGO. Resort zapowiada
projekt nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego. Dzięki niemu skróceniu
ulegną procedury, powstanie też Centralny
Rejestr Upadłości z informacjami o upadających przedsiębiorstwach do kupienia
przez zainteresowanych inwestorów. Resort zamierza też utworzyć w całym kraju
16 specjalistycznych wydziałów upadłościowych w sądach okręgowych.
PRAWA KOSUMENTÓW
UOKiK KARZE KOLEJ. Z ostatnich decyzji wynika, że urząd kontroluje przewoźników kolejowych. Z decyzji wynika,
że przewoźnicy mają kłopoty z przepisami dotyczącymi praw konsumentów
(dotyczącymi m.in. reklamacji czy prawa
do odszkodowania.)

Prowadzenie działalności | Zakaz prowadzenia biznesu turystycznego mo˝na otrzymaç natychmiastowo

Kiedy grozi Ci wykreślenie z rejestru
W czasach, gdy organizatorzy turystyki
są na cenzurowanym, warto pamiętać,
że przepisy za pewne rodzaje uchybień
przewidują sankcje w postaci wykreślenia z rejestru, a czasem nawet zakazu prowadzenia działalności.

Joanna Torbé

N

ajcz´Êciej decyzje o wykreÊleniu
przedsi´biorcy z rejestru organizatorów turystyki i poÊredników turystycznych lub o zakazie wykonywania
działalnoÊci obj´tej wpisem wydawane
sà po przeprowadzeniu post´powania
kontrolnego. Warto pami´taç, ˝e nie zawsze wykreÊlenie z rejestru wià˝e si´ z
zakazem prowadzenia działalnoÊci. Za
co i kiedy bran˝owi przedsi´biorcy mogà spotkaç si´ z takimi sankcjami?

Wykreślenie i zakaz – łącznie?
Z sytuacjà, gdy wykreÊlenie z rejestru wià˝e si´ zakazem prowadzenia
działalnoÊci, mo˝emy spotkaç si´ wtedy, gdy przedsi´biorca naruszy obowiàzki wymienione w ustawie o
działalnoÊci gospodarczej (art. 9 ust. 3
pkt 1 u.u.t. w zw. z art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalnoÊci gospodarczej). Przepisy przewidujà kilka
przypadków, w których takie wykreÊlenie jest obligatoryjne.
Stanie si´ tak wtedy, gdy zło˝ymy
oÊwiadczenie o spełnieniu warunków
wymaganych do wykonywania działalnoÊci (turystycznej) niezgodne ze stanem faktycznym (art. 71 ust. 1 pkt 1
u.s.d.g.). By wiedzieç, co ma si´ znaleêç w takim oÊwiadczeniu, nale˝y si´gnàç do przepisów u.u.t., które
wprowadzajà dokładnà treÊç tego
oÊwiadczenia oraz okreÊlajà dane które powinny si´ tam znaleêç. Mo˝e si´
zdarzyç, ˝e pomimo niezgodnego ze
stanem faktycznym oÊwiadczenia,
działalnoÊç do rejestru zostanie wpisana. JeÊli jednak fakt ten wyjdzie na
jaw, nale˝y liczyç si´ z mo˝liwoÊcià wykreÊlenia z rejestru.
Z wykreÊleniem nale˝y liczyç si´
wtedy, gdy przedsi´biorca nie usunàł
naruszeƒ warunków wymaganych do
wykonywania działalnoÊci regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie art. 71 ust. 1 pkt 2 u.s.d.g).
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Najcz´Êciej b´dzie tu chodziło o przypadki pokontrolnych zaleceƒ.
Powodem wykreÊlenia z rejestru i
zakazu działalnoÊci jest sytuacja, w
której stwierdzone zostanie ra˝àce naruszenie warunków wymaganych do
wykonywania działalnoÊci regulowanej
przez przedsi´biorc´ (art. 71 ust. 1 pkt
3 u.s.d.g). Aby odpowiedzieç na pytanie, jakie naruszenie uwa˝ane jest za
ra˝àce, nale˝y z kolei si´gnàç do u.u.t.
Zgodnie z jej art. 10a ra˝àcym naruszeniem warunków wykonywania działalnoÊci jest proponowanie klientowi
zawarcia lub zawarcie z klientem umowy o imprez´ turystycznà bez odpowiedniego zabezpieczenia, a w
przypadku rachunku powierniczego
bez zło˝enia marszałkowi oÊwiadczenia o przyjmowaniu wpłat na rachunek
powierniczy. Warto zauwa˝yç, ˝e przepis ten mówi o „proponowaniu” a nie
zawieraniu umowy o imprez´ turystycznà.
Ta sama sankcja przewidziana jest
nie przedło˝enie, mimo wezwania,
marszałkowi województwa oryginału
lub potwierdzonego przez podmioty,
które go podpisały, odpisu aktualnego
dokumentu, potwierdzajàcego posiadanie zabezpieczenia. JeÊli zatem organizator zostanie wezwany do
przedstawienia tych dokumentów, np.
w terminie 7 dni, to w zakreÊlonym
terminie powinien wykazaç, ˝e znajduje si´ w posiadaniu tych dokumentów
(przedstawiç je).
Pozostałe dwa przypadki sà rzadko
spotykane. Chodzi o wykonywanie
działalnoÊci poza zakresem terytorialnym okreÊlonym we wniosku oraz
przyjmowanie od klientów wpłat z pomini´ciem rachunku powierniczego.
W przypadku opisanych naruszeƒ
marszałek wydaje z urz´du decyzj´ o
wykreÊleniu przedsi´biorcy z rejestru
oraz o zakazie wykonywania działalnoÊci obj´tej wpisem do rejestru
przez okres 3 lat.
Zakaz wykonywania działalnoÊci
otrzymajà równie˝ organizatorzy turystyki lub poÊrednicy turystyczni działajàcy bez wymaganego wpisu do
rejestru (z oczywistych powodów nie
b´dzie tu decyzji o wykreÊleniu z rejestru, a jedynie stwierdzenie wykony-

MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ
Od decyzji o wykreśleniu lub zakazie
prowadzenia działalności można się odwołać. Skargę rozpoznaje Minister
Sportu i Turystyki. Od jego decyzji można odwołać się do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

ZAKAZ Z DNIA NA DZIEŃ
Istotne jest to, że w przypadku
naruszeń przepisów ustawy, decyzja
podlega natychmiastowemu
wykonaniu. Wpis w rejestrze wykreśla
się z urzędu.
wania działalnoÊci bez wymaganego
wpisu). Warto przy tym pami´taç, ˝e
brak wpisu mo˝e powodowaç dalsze
konsekwencje (np. problemy z fiskusem). Sprawy, w których przedsi´biorca nie miał wpisu w rejestrze, sà doÊç
cz´ste i zwykle sporne jest w nich to,
czy dany podmiot rzeczywiÊcie powinien posiadaç wpis.

Po okresie zawieszenia konieczna
jest informacja
Zdarzajà si´ te˝ sytuacje, gdy zostanie wydana decyzja tylko o wykreÊleniu z rejestru. Mo˝na si´ z nià spotkaç
w przypadku okresowego zawieszenia
wykonywania działalnoÊci. Przepisy
przewidujà, ˝e o takim zawieszeniu,
jego przedłu˝eniu lub wznowieniu wykonywania działalnoÊci przedsi´biorca musi zawiadomiç pisemnie organ
prowadzàcy rejestr w terminie 7 dni.
W wypadku niepowiadomienia przez
przedsi´biorc´ o wznowieniu wykonywania działalnoÊci, po upływie okresu
zawieszenia organ prowadzàcy rejestr
z urz´du wykreÊla, w drodze decyzji,
przedsi´biorc´ z rejestru (art. 7a
u.u.t.).

Wykreślenie dla agenta
Warto te˝ pami´taç o uregulowaniu
dotyczàcym działalnoÊci agentów. Art.
10b u.u.t. przewiduje dodatkowo trzy
uchybienia w działalnoÊci, które powodujà wykreÊlenie z rejestru. Pierwszy
dotyczy sytuacji, gdy agent w umowach
zawieranych z klientami nie wskazuje

jednoznacznie właÊciwego organizatora turystyki, którego reprezentuje.
Przepis ten nale˝y interpretowaç w ten
sposób, ˝e chodzi nie tylko o sytuacje,
gdy umowa milczy w tym zakresie, lecz
tak˝e takie, gdy jej zapisy sà nieprecyzyjne. W ostatnim przypadku mo˝e pojawiç si´ problem w stwierdzeniu, na
ile niejednoznaczne majà byç zapisy
umowy. Co do zasady nale˝ałoby, przyjàç ˝e powinny byç na tyle jasne, aby
klient bez kłopotu mógł zidentyfikowaç i odnaleêç organizatora. Drugi
przypadek dotyczy sytuacji, gdy agent
zawiera umowy o organizowanie imprez turystycznych na rzecz przedsi´biorcy, który nie uzyskał wpisu do
rejestru. W tym wypadku nie powinny
powstaç istotne problemy interpretacyjne – zarówno organizator, jak i działajàcy na jego rzecz agent poniosà
konsekwencje braku wpisu. Natomiast
bardzo istotny jest trzeci przypadek.
WykreÊlenie nastàpi wtedy, gdy agent
działa bez wa˝nej umowy agencyjnej
lub przekracza jej zakres.
WykreÊlony z rejestru agent nie
mo˝e ponownie byç wpisany do rejestru przed upływem 3 lat od dnia, w
którym decyzja o wykreÊleniu z rejestru i o zakazie wykonywania działalnoÊci obj´tej wpisem do rejestru stała
si´ ostateczna

Uwaga na przepisy szczególne
Dobrze jest pami´taç, ˝e przypadki wykreÊlenia z rejestru czy zakazu
prowadzenia działalnoÊci mogà te˝
przewidywaç przepisy szczególne normujàce dany rodzaj działalnoÊci. Jako przykład posłu˝yç mogà przepisy
prawa łowieckiego (art.22a). I tak
przepisy tej ustawy zawierajà normy
skierowane do przedsi´biorców podejmujàcych i wykonujàcych działalnoÊç gospodarczà polegajàcà na
Êwiadczeniu usług turystycznych zwiàzanych z polowaniami. W przypadku
stwierdzenia naruszeƒ warunków wymaganych do prowadzenia takiej
działalnoÊci, przedsi´biorca zostanie
wezwany do usuni´cia naruszeƒ w wyznaczonym terminie. Brak takiego
usuni´cia skutkuje wydaniem decyzji
o zakazie wykonywania działalnoÊci
przez okres 3 lat.

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

Nasze biuro (agencja) zmienia siedzibę – ze
względów finansowych przenosimy się do innej dzielnicy. Proszę o informację, czy w przypadku
modyfikacji adresu pracodawcy konieczne będzie
aneksowanie umów o pracę pracowników?

?

Przy czym odpowiedź ta wymaga wyjaśnienia, bo-

TAK wiem mogą pojawić się sytuacje, kiedy nie będzie

to konieczne. Jednym z niezbędnych warunków pracy, które muszą zostać wskazane w umowie o pracę, jest miejsce wykonywania pracy. Każda zmiana warunków pracy –
zarówno całościowa, jak również pojedynczych elementów istotnych dla umowy o pracę (np. miejsca pracy) wymaga zmian w umowie o pracę. Czyni się to bądź w drodze
porozumienia z pracownikiem, bądź też w drodze wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy.
Przy określeniu miejsca pracy pracodawca ma pewną dowolność – nie musi być to siedziba firmy (może być od-

dział, albo większy teren, jeśli np. pracownicy dojeżdżają
do klientów). Możemy więc w umowie wskazać, że miejscem świadczenia pracy jest np. Warszawa, Polska, województwo zachodniopomorskie (w przypadku kierowców
autokarów może to być w ogóle obszar, po którym poruszają się w trakcie przewozu), a możemy jako miejsce pracy wskazać siedzibę pracodawcy – podając konkretny
adres tej siedziby. Zawsze określenie miejsca pracy musi odpowiadać rodzajowi pracy, jaką wykonuje pracownik
i odpowiadać rzeczywistości. W zależności od tego, jak
zostało określone miejsce pracy, może pojawić się potrzeba zmiany umowy o pracę w zakresie miejsca pracy w
przypadku, gdy zmienia się siedziba pracodawcy. Jeśli w
umowie o pracę wskazano, że miejscem pracy pracownika jest np. Warszawa, to zmiana siedziby pracodawcy nie
pociągnie za sobą konieczności zmiany umowy o pracę –
nie dojdzie bowiem do zmiany miejsca pracy. Jeśli natomiast w umowie o pracę jako miejsce pracy wskazano

konkretny adres pracodawcy to przenosząc tę siedzibę w
inne miejsce, to zmodyfikować należy również miejsce
pracy wskazane w umowie. Oznacza to bowiem, że wraz
ze zmianą siedziby pracodawcy zmieni się faktyczne miejsce wykonywania pracy, a taka zmiana może mieć dla
pracownika różne konsekwencje (np. dłuższy dojazd).
Reasumując, można powiedzieć, że umowa o pracę w
zakresie dotyczącym miejsca pracy nie wymaga modyfikacji z powodu zmiany siedziby pracodawcy dopóty,
dopóki zamiana siedziby nie zmusza pracownika do wykonywania pracy w innym miejscu.
Podstawa prawna: art. 29 par. 1 Kodeksu pracy

? Chcesz zadać pytanie ekspertowi?

Nasi prawnicy doradzą, rozwieją wątpliwości, podpowiedzą, jak interpretować przepisy, redakcja@wiadomosciturystyczne.pl
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PRAWO W TURYSTYCE

Orzecznictwo | Korzystna interpretacja dla turystów

zmiany w prawie

Odszkodowanie nie tylko za overbooking
Istotny wyrok zapadł w październiku
przed Trybunałem Sprawiedliwości
UE. Okazuje się, że pasażerowie opóźnionego lotu mają prawo do odszkodowania za odmowę przyjęcia na pokład
w kolejnym połączeniu.

Joanna Torbé

S

prawa dotyczyła turystów, którzy
zakupili bilet lotniczy na trasie
Hiszpania (A Coruña ) – Santo
Domingo. Ich bilet obejmował dwa loty: A Coruña – Madryt oraz Madryt –
Santo Domingo. Podczas odprawy w A
Coruñii odprawili oni swoje baga˝e
bezpoÊrednio do ich koƒcowego miejsca przeznaczenia. Ka˝demu wydano
dwie karty pokładowe odpowiadajàce
kolejnym dwóm lotom. Okazało si´
jednak, ˝e pierwszy z lotów był opóêniony. Zakładajàc, ˝e opóênienie to doprowadzi do spóênienia si´ tych dwóch
pasa˝erów na ich lot łàczony w Madrycie, Iberia anulowała ich karty pokładowe na drugi lot. Po przybyciu do

Madrytu stawili si´ oni przy bramie
wejÊcia na pokład w chwili, w której
przedsi´biorstwo lotnicze dokonywało
ostatniego wezwania pasa˝erów. Iberia
odmówiła im jednak wejÊcia na pokład
z tego powodu, ˝e ich karty pokładowe
zostały anulowane, a ich miejsca przydzielone innym pasa˝erom.

si´ do ETS o odpowiedê na pytanie,
czy poj´cie „odmowa przyj´cia na pokład” obejmuje wyłàcznie sytuacje,
w których loty stanowiły przedmiot
pierwotnej nadmiernej rezerwacji, czy
te˝ poj´cie to mo˝e zostaç rozciàgni´te na inne sytuacje, takie jak sytuacja
powodów.

Czego domagali się pasażerowie?

Rozstrzygnięcie ETS

Pasa˝erowie domagali si´ nakazania Iberii wypłaty dla ka˝dego z nich
z osobna odszkodowania w kwocie
600 euro z tytułu „odmowy przyj´cia
na pokład”. Iberia oponowała, twierdzàc, ˝e okolicznoÊci, na podstawie
których wniesiono pozew do tego sàdu, nie stanowiły „odmowy przyj´cia
na pokład”, lecz powinny byç oceniane jako spóênienie na połàczenie z lotem. Decyzja o odmowie przyj´cia
powodów na pokład nie mo˝e zostaç
przypisana nadmiernej rezerwacji
(overbooking), lecz była uzasadniona
opóênieniem wczeÊniejszego lotu.
W tej sytuacji sàd krajowy zwrócił

W wyroku z 4.10.2012 r. (sygn.
C321/11) Trybunał stwierdził, ˝e poj´cie „odmowa przyj´cia na pokład”
obejmuje sytuacje nadmiernej rezerwacji, a tak˝e sytuacje zwiàzane z innymi
powodami, w szczególnoÊci operacyjnymi. Taka wykładnia wynika zdaniem
ETS nie tylko z treÊci rozporzàdzenia,
lecz tak˝e z celu przepisów, którym jest
zagwarantowanie wysokiego poziomu
ochrony pasa˝erów lotniczych. Przyj´cie, ˝e poj´cie „odmowa przyj´cia na
pokład” obejmuje jedynie przypadki
nadmiernej rezerwacji, oznaczałoby
pozbawienie pasa˝erów znajdujàcych
si´ w sytuacji takiej jak powodowie

Za nieuzasadnioną odmowę przyjęcia
na pokład co do zasady pasażerowie
mają prawi do odszkodowania
w wysokości:
• 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1500 kilometrów;
• 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż
1500 kilometrów i wszystkich innych
lotów o długości od 1500 do 3500
kilometrów;
• 600 EUR dla wszystkich innych lotów
niż loty określone powyżej.

wszelkiej ochrony. Niemniej jednak sàd
zwrócił uwag´, ˝e taka odmowa nie jest
racjonalnie uzasadniona „w szczególnoÊci przyczynami zwiàzanymi ze zdrowiem, wymogami bezpieczeƒstwa lub
niewłaÊciwymi dokumentami podró˝nymi”.

Prawo administracyjne | Szybciej i łatwiej o paszport

KE wynegocjuje umowy

Zmiana ustawy o paszportach

Planuje się zawarcie umów z państwami sąsiadującymi oraz zwalczanie
nieuczciwej konkurencji. Według Komisji Europejskiej działania te zniwelują efekty kryzysu odczuwalnego dla
branży lotniczej.

K

omisja Europejska chce zapewniç
lepszy dost´p do mo˝liwoÊci biznesowych na nowych rynkach poprzez
zawarcie na szczeblu UE umów o
transporcie lotniczym z kluczowymi
oraz zyskujàcymi na znaczeniu partnerami w dziedzinie lotnictwa. Chodzi o
takie paƒstwa jak Chiny, Rosja, kraje
rejonu Zatoki Perskiej, Japonia, Indie
oraz paƒstwa w Azji Południowo-Wschodniej. Ponadto, KE zamierza
sfinalizowaç do 2015 r. na szczeblu
UE umowy lotnicze z krajami sàsiadujàcymi, takimi jak Ukraina, Azerbejd˝an, Tunezja, Turcja i Egipt.
Proponuje, ˝eby w celu przyspieszenia
realizacji tego procesu, paƒstwa członkowskie przyznały Komisji ogólny
mandat negocjacyjny w odniesieniu do
pozostałych krajów obj´tych politykà
sàsiedztwa. Ponadto KE planuje podpisanie porozumieƒ o współpracy
przemysłowej i technologicznej z klu-
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czowymi partnerami i innymi krajami
w dziedzinach takich, jak zarzàdzanie
ruchem lotniczym oraz bezpieczeƒstwo lotnicze, łàcznie z certyfikacjà
wyrobów lotniczych. KE wskazuje tak˝e na istotnà rol´ uczciwej konkurencji jako skutecznego narz´dzia
rozwoju bran˝y lotniczej. W celu zapewnienia uczciwej konkurencji Komisja proponuje opracowanie, po
przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi stronami, nowych i bardziej skutecznych instrumentów
unijnych, majàcych na celu ochron´
europejskich interesów przed nieuczciwymi praktykami. Istniejàce regulacje unijne – rozporzàdzenie
868/2004 – okazały si´ bowiem w tym
wzgl´dzie niewykonalne. W zwiàzku z
powy˝szym nale˝y wprowadziç nowy
instrument, który b´dzie lepiej dostosowany do obecnie panujàcych realiów sektora lotniczego. KE wskazuje
na koniecznoÊç opracowania na szczeblu unijnym standardowych klauzul o
uczciwej konkurencji, które powinny
zostaç włàczone do istniejàcych dwustronnych umów o komunikacji lotniczej mi´dzy paƒstwami członkowskimi
UE i krajami spoza UE. MSZ

Posłowie uchwalili zmiany w ustawie
o dokumentach paszportowych. Nie
trzeba będzie ubiegać się o paszport w
miejscu zamieszkania, łatwiej też dostaniemy paszport tymczasowy.

Z

miany majà doprowadziç do tzw.
odmiejscowienia wydawania dokumentów paszportowych, uproszczenia
zasad wydawania drugiego paszportu
oraz poszerzenia katalogu przypadków, w których mogà byç wydawane
paszporty tymczasowe. Przede wszystkim łatwiej b´dzie wyrobiç paszport
dzi´ki temu, ˝e na nowo okreÊlono
właÊciwoÊç organów paszportowych w
zakresie wydania i odmowy wydania
dokumentu paszportowego. Po zmianach organem paszportowym właÊciwym do wydania paszportu lub
odmowy wydania paszportu b´dzie w
kraju wojewoda, do którego wpłynie
wniosek, a za granicà – konsul. Przyj´cie takiego rozwiàzania, w przeciwieƒstwie do obowiàzujàcych uregulowaƒ
ustalajàcych właÊciwoÊç według miejsca zameldowania, umo˝liwi składanie
w kraju wniosków o wydanie dokumentu paszportowego w dowolnym organie paszportowym. Pojawi si´ te˝

DEREGULACJA

WARTO WIEDZIEĆ:

Unia Europejska | Nowe umowy pomogà rynkowi lotniczemu

21

nowy sposób prowadzenia post´powaƒ
o wydanie drugiego paszportu. Obecne rozwiàzania powierzajà całoÊç sprawy do realizacji Ministrowi Spraw
Wewn´trznych. Zdaniem projektodawców oznacza to dla obywatela koniecznoÊç zło˝enia wniosku o drugi
paszport, niezale˝nie od miejsca zamieszkania w kraju bàdê za granicà, w
siedzibie Ministerstwa Spraw Wewn´trznych w Warszawie. Proponowane nowe rozwiàzanie zakłada, i˝
minister właÊciwy do spraw wewn´trznych b´dzie organem właÊciwym do
wydania decyzji w przedmiocie wyra˝enia zgody bàdê te˝ odmowy wyra˝enia zgody na wydanie obywatelowi
drugiego paszportu, podczas gdy przyj´cia wniosku i wydania drugiego paszportu dokona dowolny – wybrany
przez obywatela – organ paszportowy.
Poszerzony zostanie te˝ katalog przypadków, w których obywatelom polskim mo˝e zostaç wydany paszport
tymczasowy. Prawo do jego uzyskania
b´dzie miała osoba, która z uwagi na
działalnoÊç zawodowà musi pilnie
wyjechaç za granic´. Obecnie ustawa
trafiła do Senatu. Wejdzie w ˝ycie po
upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. JT

DEREGULACJA ZAWODÓW – PROJEKT W SEJMIE. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących
wykonywanie niektórych zawodów trafił
do Sejmu. Projekt dotyczy zmniejszenia
liczby zawodów regulowanych w Polsce
przez ograniczenie lub likwidację obecnych wymogów (np. certyfikatów, licencji). Projekt zakłada objęcie deregulacją 50
zawodów, m.in. zawodu przewodnika turystycznego i pilota wycieczek.
PRAWO PODATKOWE
PROSTSZE ROZLICZENIA ZA KORZYSTANIE ZE SŁUŻBOWEGO AUTA. Ministerstwo Gospodarki proponuje nowy,
prostszy sposób rozliczenia istniejącego
już podatku za jazdę samochodem firmowym w celach prywatnych. Obecnie
kwestia rozliczania podatkowego takich
świadczeń jest regulowana w ustawie o
podatku dochodowym od osób fizycznych
na podstawie ogólnych przepisów. Na
podstawie art. 11 ust. 2 i 2a pkt 4 ustawy
o PIT organy skarbowe przyjmują, że podstawa opodatkowania powinna wynosić
tyle, ile kosztuje wynajem takiego samego pojazdu w wypożyczalni samochodów.
Ministerstwo Gospodarki chce ustalenia
niskiej opłaty oraz wskazania już na etapie założeń mechanizmu prowadzącego
do jej ustalenia. Z kolei Ministerstwo Finansów uważa, że deklarowanie mechanizmów ustalania ryczałtu na etapie
założeń jest przedwczesne. Celem MG jest
uproszczenie rozliczeń prowadzonych
przez przedsiębiorców.
LOTNICTWO
ZMIANY W OPŁATACH LOTNISKOWYCH. Do uzgodnień międzyresortowych został przekazany projekt
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie opłat lotniskowych. W znacznym
stopniu przepisy niniejszego rozporządzenia są analogiczne do przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie opłat lotniskowych. Modyfikacje dotychczasowego
rozporządzenia wynikające ze zmian
ustawy, które weszły w życie 18 września 2011 r., dotyczą przede wszystkim
sprecyzowania zasad ustalania oraz zatwierdzania opłat związanych z kontrolą
bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym.
Wprowadzono nowe rozwiązanie pozwalające zarządzającym lotniskami na ustalanie opłat lotniskowych w oparciu o
koszty planowane, a nie poniesione w
okresach poprzednich.
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Jeden z naszych klientów skorzystał z prawa przeniesienia uprawnień przysługujących mu z tytułu zawartej z nami umowy o
świadczenie usług turystycznych. Od kogo możemy żądać pozostałej do wpłacenia ceny imprezy?
Czy tylko od naszego „pierwotnego” klienta?

?

Ustawa o usługach turystycznych daje klienNIE towi prawo do dokonania bez zgody organizatora, swego rodzaju transferu uprawnień
przysługujących z tytułu umowy o świadczenie usług
turystycznych. Warunkiem takiego przeniesienia jest
to, aby osoba, na którą są przenoszone uprawnienia,
spełniała warunki do udziału w imprezie oraz jednocześnie przejęła wszelkie wynikająca z tytułu tej umowy obowiązki. Warto pamiętać, że takie przeniesienie
wywołuje skutek, jeżeli klient zawiadomi o tym organizatora przed rozpoczęciem imprezy turystycznej w

terminie określonym w umowie (należy zadbać o odpowiednie postanowienia w tym zakresie). Jeśli natomiast chodzi o to, kto ma uiścić zapłatę za
wycieczkę, przepisy przewidują tu szczególny reżim
odpowiedzialności. Stanowi on swego rodzaju zabezpieczenie organizatora. Za nieuiszczoną część ceny
imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez organizatora turystyki w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej klient i osoba przejmująca jego
uprawnienia odpowiadają solidarnie.
Odpowiedzialność solidarna w tym wypadku oznacza
m.in., że organizator ma pełne prawo żądać zapłaty za
imprezę od obu dłużników łącznie lub od każdego z
osobna. Jednocześnie uiszczenie kosztów imprezy
przez któregokolwiek z dłużników oznacza, że inni zwolnieni są z dokonywania płatności. Ewentualne roszczenia względem siebie osoby te załatwiają już poza
organizatorem turystyki.

A zatem biuro może żądać zapłaty od zarówno od
„pierwotnego” klienta, jak i tego, na którego nastąpił
transfer.
Podstawa prawna: Art. 16 ustawy o usługach turystycznych
Czy w spółce z ograniczona odpowiedzialnością możemy odmówić wspólnikowi
wglądu w dokumenty skoro wiemy, że aktualnie
zakłada działalność konkurencyjną?

?

Przepisy przyznają wspólnikowi w spółce z

TAK ograniczoną odpowiedzialnością tzw. prawo

kontroli. Zakłada ono, że wspólnik lub wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie
przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od zarządu. Nie oznacza to jednak, że spółka nie jest

chroniona w takim wypadku, w którym można podejrzewać ze zdobyte informacje będą wykorzystane „na jej niekorzyść”. Przyjmuje się, że prawo
wspólnika do kontroli nie może kłócić się ze słusznym interesem spółki (J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, Kodeks spółek handlowych. Komentarz.
Wyd. 2, Warszawa 2012). Dlatego należy uznać, że
jeśli obiektywne powody za tym przemawiają,
wspólnikowi można odmówić. Decyzje o odmowie
powinien podjąć zarząd. Należy liczyć się z tym, że po
otrzymaniu odmowy wspólnik zażąda podjęcia
uchwały przez wspólników. Może tez złożyć wniosek
do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do
udzielenia wyjaśnień lub udostępnienia do wglądu
dokumentów bądź ksiąg spółki.
Podstawa prawna:
Art. 212 Kodeksu spółek handlowych.
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Zmiana umowy w czasie imprezy
OBOWIĄZEK ZAPEWNIENIA ŚWIADCZENIA
ZASTĘPCZEGO występuje, nawet jeśli zmiana
programu nastąpiła wskutek ważnej przyczyny.

Z punktu widzenia organizatora umowa
o imprezę turystyczną powinna być elastyczna. Ogólnie można powiedzieć, że
elastyczność umowy oznacza możliwość zmiany warunków jej wykonywania w razie zaistnienia okoliczności,
które nie pozwalają na wykonanie umowy w sposób pierwotnie określony.

Jakub Spalik

N

ajlepiej byłoby, gdyby mo˝liwoÊç
zmiany sposobu Êwiadczenia zale˝ała wyłàcznie od woli organizatora (jednostronna zmiana umowy),
ewentualnie została uzale˝niona od zaistnienia bli˝ej nieokreÊlonych sytuacji
wyjàtkowych. OczywiÊcie, interpretacja
„wyjàtkowoÊci” danej sytuacji pozostawałaby w gestii organizatora. Co wi´cej, zmieniony sposób wykonywania
umowy powinien chroniç organizatora
przed roszczeniami klientów.
W przypadku umów pomi´dzy
przedsi´biorcami elastycznoÊç umowy
zale˝y od woli jej stron w granicach zasady swobody umów. Nierzadko profesjonaliÊci dopuszczajà mo˝liwoÊç
zmiany warunków wykonania umowy
przez jednà ze stron. Niestety, w przypadku umów z konsumentami z wykorzystaniem wzorców umownych,
ograniczenia w regulacji zmian idà bardzo daleko. Do tego dochodzà jeszcze
przepisy ustawy o usługach turystycznych.
W jednym z poprzednich odcinków:
Jak opisaç warunki zmiany? (WiadomoÊci Turystyczne nr 16) była ju˝ mowa
o zmianach umowy przed rozpocz´ciem
imprezy turystycznej z uwzgl´dnieniem
szczególnej regulacji przepisów u.u.t. W
niniejszym odcinku temat zostanie poszerzony o uregulowanie zmian podczas
trwania imprezy.
Jak ju˝ wspomniano zasadà jest
zmiana umowy za zgodà obu jej stron.
Zgodne oÊwiadczenia sà niezb´dne do
zawarcia umowy tote˝ naturalne jest,
aby to wola stron decydowała o zmianie jej treÊci. Wyjàtkami od tej zasady
sà ró˝ne mechanizmy dopuszczajàce
zmian´ treÊci umowy poprzez oÊwiadczenie woli jednej tylko strony lub na-

faq
Czy można zastrzec w regulaminie
zmiany w programie imprezy z powodu siły wyższej?
Zastrzeżenie jakiejkolwiek zmiany w
umowach o organizację imprezy turystycznej będzie stanowiło klauzulę
niedozwoloną, chyba że zostanie
wskazane, iż w miejsce świadczenia
niewykonanego organizator zaproponuje świadczenie zastępcze. Powód,
dla którego ma dojść do zmiany w
programie imprezy nie ma znaczenia
dla obowiązku zaoferowania świadczenia zastępczego. Wystąpienie siły
wyższej może jedynie stanowić przyczynę uwolnienia od odpowiedzialności kontraktowej.

wet poprzez faktycznà zmian´ sposobu Êwiadczenia. Jednak˝e w stosunkach zobowiàzaniowych z udziałem
konsumentów istniejà daleko idàce
ograniczenia w zastosowaniu tego typu mechanizmów. W przypadku
umów o organizacj´ imprezy turystycznej nale˝y wr´cz zadaç pytanie,
czy wprowadzanie tego typu postanowieƒ w ogóle jest dopuszczalne? Warto przyjrzeç si´ dwóm zagadnieniom:
Êwiadczeniu zast´pczemu oraz jednostronnej zmianie umowy z inicjatywy
organizatora.

1

Centrum zamiast plaży nie jest
świadczeniem zastępczym

Ustawa o usługach turystycznych w
art. 16a reguluje prawa klienta i obowiàzki organizatora w sytuacji braku
Êwiadczenia obj´tego umowà. Organizator, który w czasie trwania imprezy,
nie wykonuje usługi, stanowiàcej istotnà cz´Êç programu tej imprezy ma
obowiàzek zaoferowaç klientowi
Êwiadczenie zast´pcze w ramach tej
imprezy bez obcià˝enia klienta dodatkowymi kosztami. Przyczyna, dla której usługa obj´ta umowà nie jest
wykonywana, nie ma w tym aspekcie
znaczenia. Zatem niezale˝nie od powodu organizator zawsze musi zaoferowaç Êwiadczenie zast´pcze. Nie
chodzi tu jednak o jakiekolwiek Êwiadczenie zast´pcze. Musi mieç ono odpowiednià jakoÊç, tzn. stanowiç
ekwiwalent Êwiadczenia niezrealizowanego. Je˝eli jakoÊç Êwiadczenia zast´pczego jest ni˝sza od jakoÊci usługi
okreÊlonej w programie imprezy turystycznej, klient mo˝e ˝àdaç odpowiedniego obni˝enia ceny imprezy. Dla
zobrazowania tej kwestii mo˝na posłu˝yç si´ przykładem hotelu. Na „jakoÊç”
zakwaterowania wpływ ma nie tylko
standard hotelu. Wa˝ne jest tak˝e jego
poło˝enie. Niektórzy klienci wybiorà
ofert´ wakacji z noclegiem w hotelu
zlokalizowanym w centrum miasta,
gdzie nocà jest głoÊno, ale jest te˝ blisko do nocnych klubów i dyskotek. Inni klienci b´dà zaÊ zainteresowani
poło˝eniem hotelu blisko pla˝y lub po-

Czy klient zawsze musi wyrazić
zgodę na zmianę umowy w trakcie
trwania imprezy?
Przepisy u.u.t. nakładają na organizatora obowiązek złożenia propozycji
świadczenia zastępczego w miejsce
świadczenia niewykonanego. Natomiast nie istnieje obowiązek przyjęcia
oferowanego świadczenia ekwiwalentnego po stronie klienta.
Jakie powody można uznać za uzasadnione w rozumieniu art. 16a
ust. w u.u.t.?
Na kliencie nie ciąży obowiązek przyjęcia świadczenia zastępczego. Jeżeli
natomiast odmowa przyjęcia jest uzasadniona szczególnymi powodami i
klient odstąpi od umowy, to organizator ma obowiązek na własny koszt
zapewnić mu powrót do miejsca roz-

UWZGLĘDNIJ W UMOWIE UZASADNIONE POWODY,
dla których klient może odmówić przyjęcia świadczenia
zastępczego za niewykonaną usługę.

za miastem. Dlatego te˝ zaoferowanie
klientowi noclegu w hotelu o tym samym standardzie, co okreÊlony w umowie, nie b´dzie stanowiło Êwiadczenia
zast´pczego, je˝eli lokalizacja b´dzie
si´ znacznie ró˝niç, np. hotel w centrum miasta zamiast hotelu przy pla˝y.

2

Nie żądaj kary umownej, jeśli
klient nie przyjął świadczenia

Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e z obowiàzkiem zaoferowania Êwiadczenia zast´pczego przez organizatora nie został
sprz´˝ony obowiàzek przyj´cia tego
Êwiadczenia przez klienta. Mo˝e on, ale
wcale nie musi, przyjàç oferowanà zamian´. Ponadto, je˝eli klient z uzasadnionych powodów nie wyraził zgody na
Êwiadczenie zast´pcze i odstàpił od
umowy, organizator turystyki jest obowiàzany, bez obcià˝ania klienta dodatkowymi kosztami z tego tytułu,
zapewniç mu powrót do miejsca rozpocz´cia imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach
nie gorszych ni˝ okreÊlone w umowie.
Podobne obowiàzki cià˝à na organizatorze, który nie mo˝e zaoferowaç
Êwiadczenia zast´pczego, a klient odstàpi od umowy. W doktrynie zwraca si´
uwag´, ˝e przez uzasadnione powody w
rozumieniu art. 16a ust. 2 u.u.t. nale˝y
rozumieç te, które uniemo˝liwiajà
klientowi przyj´cie tych Êwiadczeƒ ze
wzgl´du na jego stan zdrowia, wiek lub
umiej´tnoÊci, a tak˝e te, które sà
sprzeczne z celem, dla którego uczestniczy on w imprezie (Piotr Cybula w:
Umowa o imprez´ turystycznà, Warszawa 2004 r. Wydawnictwo Prawnicze
LexisNexis wydanie I ss.128).

3

Nie stosuj zapisów mniej korzystnych dla klienta niż ustawa

W razie odstàpienia od umowy na
warunkach wskazanych w art. 16a ust.
2 u.u.t. organizator turystyki nie mo˝e
˝àdaç od klienta ˝adnych dodatkowych Êwiadczeƒ z tego tytułu, w szczególnoÊci zapłaty kary umownej. Klient
mo˝e ponadto za˝àdaç naprawienia
szkody wynikłej z niewykonania umo-

poczęcia imprezy turystycznej lub do
innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w
umowie. Uzasadnione powody to takie, które uniemożliwiają klientowi
przyjęcie świadczenia zastępczego ze
względu na jego stan zdrowia, wiek
lub umiejętności, a także te, które są
sprzeczne z celem, dla którego
uczestniczy on w imprezie.
Czy dopuszczalne są zastrzeżenia
zmian w przypadku ofert „last minute”?
Oferty promocyjne czy oferty tzw.
„last minute” na gruncie prawa konsumenckiego są traktowane, tak jak
oferty standardowe. Także ustawa o
usługach turystycznych nie przewiduje szczególnych regulacji w tym zakresie. Należy zatem uznać, że
przepisy u.u.t. stosuje się w pełni także do ofert „last minute”.

PAMIĘTAJ, że brak akceptacji zmiany ze strony
konsumenta nie oznacza jedynie możliwości
dochodzenia roszczeń.

wy, chyba ˝e niemo˝noÊç wykonania
Êwiadczenia zast´pczego jest spowodowana wyłàcznie: 1) działaniami lub
zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczàcych w wykonywaniu
Êwiadczenia zast´pczego, je˝eli tych
działaƒ lub zaniechaƒ nie mo˝na było
przewidzieç ani uniknàç, albo 2) siłà
wy˝szà.
Przepisy o Êwiadczeniu zast´pczym
w oczywisty sposób nakładajà na organizatorów obowiàzki ucià˝liwe i generujàce dodatkowe koszty. Nie dziwi
wi´c fakt, ˝e zostały podj´te próby ich
umownego ograniczenia. Przykładem
takiej nieudanej próby jest klauzula
numer 2296: "Klient przyjmuje do wiadomoÊci, ˝e oferowany program imprezy ma charakter ramowy, ulotka
programowa pełni funkcj´ informacyjnà. Organizator zastrzega sobie prawo
realizowania w ramach umowy programu ekwiwalentnego, równie interesujàcego dla klienta, co nie stanowi
zmiany warunków umowy". Niestety,
regulacja obowiàzków zwiàzanych ze
Êwiadczeniem zast´pczym nie pozostawia miejsca na ich zmian´ czy złagodzenie. Zgodnie z art. 19 ust. 1 u.u.t.
Postanowienia mniej korzystne dla
klientów ni˝ postanowienia niniejszej
ustawy, w umowach zawieranych
przez organizatorów turystyki z klientami, sà niewa˝ne.

4

Wskaż przyczyny, które
uprawniają do zmiany umowy

Zastrze˝enie prawa do zmiany sposobu Êwiadczenia dla jednej lub obu
stron umowy jest powszechnie wykorzystywane w praktyce. Jednak˝e odnoÊnie umów zawieranych z
konsumentami nale˝y mieç na uwadze
przepisy o klauzulach niedozwolonych. Postanowienia takie mogà byç
bowiem uznane za niezgodne z art.
3853 pkt 10 Kodeksu cywilnego. Przepis ten wskazuje jako klauzul´ niedozwolonà postanowienie uprawniajàce
kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany umowy bez wa˝nej
przyczyny wskazanej w tej umowie.
Nale˝y tak˝e mieç na uwadze art. 3853
pkt 19 Kodeksu cywilnego, zgodnie z
którym niedozwolone sà postanowienia przewidujàce wyłàcznie dla kontrahenta konsumenta jednostronne
uprawnienie do zmiany istotnych cech
Êwiadczenia bez wa˝nych przyczyn.
Na podstawie powy˝szych przepisów mo˝na wysnuç wniosek, ˝e warunkiem zastosowania postanowieƒ
uprawniajàcych do jednostronnej
zmiany warunków Êwiadczenia jest
uzale˝nienie tej zmiany od wystàpienia
„wa˝nej przyczyny”. W rejestrze klauzul niedozwolonych wpisano postanowienia odwołujàce si´ jedynie w
sposób bardzo ogólny do „wyjàtkowych sytuacji” (klauzula 3420), „wyjàtkowych przypadków” (klauzule 2874,
2248), „przyczyn niezale˝nych od organizatora” (klauzula 2680). Powodem
uznania ww. postanowieƒ za niedozwolone był brak konkretnego wskazania wa˝nych przyczyn uprawniajàcych
do zmiany umowy. Wa˝ne przyczyny
powinny zostaç wymienione w sposób
konkretny i wyczerpujàcy. Zatem na
gruncie przepisów Kodeksu cywilnego
mo˝liwe byłoby skonstruowanie posta-

nowieƒ uprawniajàcych organizatora
do jednostronnej zmiany umowy, np.
kolejnoÊci wykonania programu imprezy czy miejsca zakwaterowania
uczestników przy wskazaniu katalogu
„wa˝nych przyczyn”.

5

Obniż cenę, jeśli świadczenie
jest w niższym standardzie

Czy to jednak wystarczy? Moim zdaniem nie. Na przeszkodzie stojà bowiem przepisy u.u.t. o Êwiadczeniu
zast´pczym. Jak ju˝ była o tym mowa,
obowiàzek zaoferowania klientowi
Êwiadczenia zast´pczego jest bezwzgl´dny: „Organizator turystyki, który w czasie trwania danej imprezy
turystycznej nie wykonuje przewidzianych w umowie usług, stanowiàcych
istotnà cz´Êç programu tej imprezy, jest
obowiàzany, bez obcià˝ania klienta dodatkowymi kosztami, wykonaç w ramach tej imprezy odpowiednie
Êwiadczenia zast´pcze”. Je˝eli organizator tego nie zrobi, to klient b´dzie
mógł odstàpiç od umowy a organizator
musi mu zapewniç na swój koszt powrót do miejsca rozpocz´cia imprezy
turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych
ni˝ okreÊlone w umowie. Nie wyłàcza
to równie˝, co do zasady, obowiàzku
naprawienia szkody z tytułu niewykonania umowy. Je˝eli zatem zachodzi jakakolwiek sytuacja, nawet taka, którà
mo˝na uznaç za wa˝nà przyczyn´ w rozumieniu art. 3853 pkt 10 i 19 Kodeksu
cywilnego, to nie zwalnia to organizatora z obowiàzku zaoferowania Êwiadczenia zast´pczego. W konsekwencji
nale˝y uznaç, i˝ przepisy nie dopuszczajà mo˝liwoÊci wprowadzania zmian
w umowie o organizacj´ imprezy turystycznej w trakcie trwania tej imprezy.
Na analogicznym stanowisku stanàł
UOKiK stwierdzajàc, ˝e na gruncie art.
16a u.u.t. za niedopuszczalne nale˝y
uznaç stosowanie w obrocie konsumenckim postanowieƒ, na mocy których przedsi´biorcy przewidywaliby
mo˝liwoÊç jednostronnej zmiany
Êwiadczeƒ w trakcie trwania imprezy
lub w których zastrzegaliby, ˝e brak akceptacji zmiany ze strony konsumenta
pociàga za sobà konsekwencje w postaci jedynie mo˝liwoÊci dochodzenia
roszczeƒ.
Niestety. w umowach o organizacj´
imprezy turystycznej nie jest dopuszczalne stosowanie postanowieƒ,
uprawniajàcych do jednostronnej
zmiany umowy w trakcie imprezy turystycznej. Je˝eli zajdà powody, dla
których organizator b´dzie musiał
zmieniç np. program imprezy, zakwaterowanie uczestników, Êrodek transportu, to zawsze cià˝y na nim
obowiàzek zaoferowania Êwiadczenia
zast´pczego.
NASZ AUTOR

fot. Archiwum prywatne
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Jakub Spalik,
prawnik serwisu
e-prawnik.pl. Specjalizuje się w sprawach gospodarczych
i handlowych. Doradza małym i średnim
przedsiębiorcom.
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PERSONALIA

Sylwetka | Prezes ÂROT podpowiada, jak zachowaç urz´dniczà odwag´ decyzyjnà

stanowiska

Jestem niepoprawnym
pracoholikiem
Jacek Kowalczyk jest związany z Regionalną Organizacją Turystyczną od
samego początku jej istnienia. Mimo
wielu lat spędzonych w samorządzie
pamięta, że kluczem do sukcesu nie
jest urzędnicza zachowawczość, lecz
odwaga w podejmowaniu decyzji i ciągła fascynacja własnym regionem.

CV

Jacek Kowalczyk ur.
1969 r. w Kielcach. Absolwent politologii na
Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz
studiów menadżerskich
na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2007 roku dyrektor Departamentu
Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
UM w Kielcach. Od
2005 prezesa zarządu
ROT Województwa
Świętokrzyskiego. Żona
Grażyna, córka Katarzyna i pies york Rika.

Kinga Popiołek

W

opowieÊci prezesa Êwi´tokrzyskiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej trudno znaleêç
choç Êlady znu˝enia po wieloletniej pracy samorzàdowej. Wedle Jacka Kowalczyka receptà na udane ˝ycie zawodowe
jest skupianie si´ na rozwiàzaniach problemów, a nie na samych przeciwnoÊciach. – Nie warto koncentrowaç si´ na
przeciwnoÊciach mocniejszych od nas
czy staraç si´ z nimi walczyç, bo stracimy
całà energi´. Najlepiej poszukaç wyjÊcia
i pójÊç naprzód – podpowiada prezes
ÂROT. Dodaje, ˝e nigdy nie ukrywał
faktu, ˝e jest pracoholikiem. – Praca jest
dla mnie równoczeÊnie pasjà i hobby.
Nie traktuj´ swojego zaj´cia wyłàcznie
jako êródła utrzymania – deklaruje Jacek Kowalczyk.

Zaczynaliśmy od zera
Jak sam przyznaje, to wejÊcie na drog´ samorzàdowà było kluczowym momentem w jego ˝yciu i karierze.
Twierdzi równie˝, ˝e istotnym faktem
dla jego rozwoju zawodowego było zaanga˝owanie si´ w tworzenie ROT. –
ZaczynaliÊmy w 2002 roku, a wi´c 10 lat
temu, praktycznie od zera. Nie było wydawnictw promocyjnych, nie było pomysłu, jak promowaç region i na jaki
przekaz medialny stawiaç. Nie było te˝
systemu informacji turystycznej – opisuje. Jak wspomina, pierwszy bud˝et
Êwi´tokrzyskiego ROT wynosił jedynie
40 tys. zł. – Ârodków nie było zbyt wiele, ale wokół idei profesjonalnej promocji zgromadziła si´ grupa pasjonatów –
opowiada. Mimo to, ROT udało si´
rozwinàç, a prowadzone przez organizacj´ Regionalne Centrum Informacji

Turystycznej dostało w 2011 roku nagrod´ POT jako najlepsza tego typu
placówka w Polsce. ˚ycie zawodowe
Jacka Kowalczyka od samego poczàtku
zwiàzane było z przedsi´biorstwami obsługujàcymi ruch turystyczny. – Pierwsze
doÊwiadczenia
zawodowe
zdobywałem jeszcze pod koniec lat 80
w Przedsi´biorstwie Turystycznym „Łysogóry”, a dokładnie w Domu Wycieczkowym „Ch´ciny” – opowiada. Potem
przyszła pora na Centrum Biznesu
Exbud, w którym zdobywał szlify hotelarza-recepcjonisty. – Zawsze byłem
bardzo konsekwentny w podejmowanych wyborach, zarówno zawodowych
jak i ˝yciowych – opisuje. – Marzyłem o
pracy w turystyce i skutecznie o nià zabiegałem. Na poczàtku swojej pracy raczej widziałem siebie w bran˝y
hotelarskiej. W ciàgu blisko 20 lat moje
wyobra˝enie o własnych mo˝liwoÊciach
ewaluowało w kierunku działalnoÊci w
sferze marketingu terytorialnego – komentuje swoje ˝yciowe wybory. Dla Jacka Kowalczyka dalsze prace były ju˝
wi´c zwiàzane z administracjà paƒstwowà. Poczàwszy od 1997 roku pracował
w Wydziale Kultury, Turystyki i Sportu
najpierw urz´du wojewódzkiego, a póêniej urz´du marszałkowskiego w Kiel-

Ankieta: Koszenie trawy to prawie medytacja
Barbara Mandelke, przewodnik po Poznaniu
Wybrałam pracę w turystyce, bo... łączy ona w sobie wszystko, co mnie interesuje. Jej interdyscyplinarność stawia ciągle
nowe wyzwania i nie pozwala spocząć na laurach.
Pierwsza praca w turystyce... Moją pierwszą wycieczkę poprowadziłam dość wcześnie. W 4 lub 5 klasie szkoły podstawowej zorganizowałam ucieczkę mojej klasy z lekcji biologii.
W mojej pracy lubię... Trudno nazywać to, co się lubi, pracą (są
tacy szczęściarze, którym płaci się za gadanie i spacerowanie).
W mojej pracy najbardziej nie lubię... kapryśności. Zarówno
kaprysy pogody, jak i czasem zmienność decyzji moich gości.
Kaprysy kursów walut też mogę tu zaliczyć.
U moich współpracowników najbardziej cenię... kompetencje i spolegliwość. I
brak kaprysów. Nazywając rzecz krótko: profesjonalizm.
Czuję satysfakcję, gdy... udaje mi się „oswoić” grupę.
Wolny czas spędzam... Ogród jest idealny, wyrywanie pokrzyw to moje antidotum
na stres. Koszenie trawy to prawie jak medytacja.
Wyjazd, który najmilej wspominam... to wyprawa jeszcze za czasów studenckich
w Bieszczady. Koniec lat 80, co tu mówić bida z nędzą, o ustroju nie wspomnę.
Ulubiona książka... Jeśli mam wybrać tylko jedną, to niech będzie „Blaszany bębenek” Güntera Grassa.
Największe życiowe osiągnięcie... Życie to raczej zbiór większych lub mniejszych
pagórków. Alpami mojego życia są mój syn Marek i córka Karolina. Jestem z nich
dumna jak paw.
Gdybym nie była tym, ktim jestem... zapewne założyłabym winnicę lub hodowała alpaki.

cach. W 2002 roku został ju˝ mianowany członkiem zarzàdu województwa
Êwi´tokrzyskiego, a od 2007 roku kierownikiem Departamentu Promocji,
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
UM w Kielcach. – Od roku 2005 pełni´
funkcj´ prezesa zarzàdu Regionalnej
Organizacji Turystycznej województwa
Êwi´tokrzyskiego, najwi´kszej w regionie organizacji zrzeszajàcej ponad 130
podmiotów gospodarki turystycznej
oraz jednostki samorzàdu terytorialnego – chwali si´ Kowalczyk.

Nie tylko od 7 do 15
Dzisiejsze sukcesy miały u swych
êródeł sporo przeciwieƒstw losu i niewiadomych. – Mojà prac´ w samorzàdzie mo˝na podzieliç na dwa etapy.
Pierwszy etap to poczàtki samorzàdu
województwa i moja troch´ wymuszona
decyzja o porzuceniu administracji paƒstwowej na rzecz tworzàcego si´ samorzàdu – opisuje Kowalczyk. – Nigdy nie
chciałem byç urz´dnikiem od przysłowiowej siódmej do pi´tnastej. Przyciàgała mnie aktywnoÊç, kreatywnoÊç i
działanie niestandardowe – opowiada.
Przyznaje równie˝, ˝e nie do koƒca miał
w tamtych dniach ÊwiadomoÊç, czym
b´dzie si´ zajmował nowy podmiot, ja-

kim był samorzàd. – Podjàłem odwa˝nà
decyzj´ o zmianie barw klubowych z
paƒstwowych na samorzàdowe. Poczàtki nie były łatwe, gdy˝ samorzàd województwa postrzegany był jako twór bez
historii i pozbawiony realnych mo˝liwoÊci kreowania rzeczywistoÊci finansowej,
inwestycyjnej i społecznej – opowiada.
Wspomina równie˝, ˝e jak wielu swoich
kolegów, tak i on obawiał si´, ˝e samorzàd województwa nie przetrwa próby
czasu. – Mo˝e te˝ dlatego nasze zaanga˝owanie w tworzenie mocnych podstaw
działalnoÊci
województwa
samorzàdowego było tak wielkie – przyznaje Jacek Kowalczyk. Drugim momentem
w´złowym
kariery
samorzàdowej była propozycja rozpocz´cia pracy w zarzàdzie województwa.
– Byłem wtedy najmłodszym członkiem
zarzàdu województwa w kraju, byç mo˝e troch´ „nieopierzonym”, ale z
ogromnym entuzjazmem i ju˝ sporym
baga˝em doÊwiadczeƒ. Polityk´ zawsze
traktowałem jako narz´dzie do wykonywania zaplanowanych programów, projektów, a nie jako sposób na dominacj´
– opisuje swoje zasady.

Odwaga decyzyjna
Pomimo lat sp´dzonych w samorzàdzie, Jacek Kowalczyk bardzo si´ stara,
by nie płynàç z pràdem i nadal aktywnie kierowaç turystykà w regionie. –
Wydaje mi si´, ˝e udaje mi si´ zachowaç
balans mi´dzy odpowiedzialnoÊcià administracyjnà a odwagà decyzyjnà. A w
działaniach promocyjnych to chyba
gwarancja sukcesu – opisuje Kowalczyk.
– MyÊl´, ˝e tym, co zdecydowało o mojej karierze, jest połàczenie pracowitoÊci
z kreatywnoÊcià – deklaruje. Prezes
ÂROT z dumà przyznaje, ˝e osobà, która miała ogromny wpływ na jego postrzeganie Êwiata biznesu, etyki oraz
podejÊcia do wykonywanych obowiàzków był jego tata Janusz Kowalczyk. –
Jako mały szkrab przyglàdałem si´, jak
wiele serca i emocji wkładał w wykonywanà przez siebie prac´. Nie liczył si´
czas, liczył si´ efekt i zadowolenie turysty – wspomina Jacek Kowalczyk.

Kadry | Nowy prezes zapowiada uproszczenie systemu

Zmiany w ULC sà konieczne
Piotr Ołowski, mianowany przez ministra
transportu prezesem Urzędu Lotnictwa
Cywilnego, zapowiada uproszczenie systemu wydawania uprawnień.

W

Êród najwa˝niejszych zadaƒ
czekajàcych go na nowym
stanowisku Piotr Ołowski wymienia zakoƒczenie prac nad
prawem lotniczym. – Zadaniem
priorytetowym jest oczywiÊcie
zakoƒczenie procesu wydawania aktów wykonawczych do
ustawy Prawo lotnicze. Kolejnym, równie wa˝nym, jest sformułowanie Krajowego Programu
Bezpieczeƒstwa w lotnictwie cywilnym
– zapowiada Piotr Ołowski. Dodaje
równie˝, ˝e zale˝y mu na maksymalnym uproszczeniu wymogów administracyjnych
tak,
by
polskim
podmiotom lotniczym łatwiej było
uzyskiwaç wydawane przez urzàd
uprawnienia. – Bardzo zale˝y mi na
tym, aby Urzàd Lotnictwa Cywilnego
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działał na rzecz rozwoju polskiego rynku lotniczego, aby ten rynek mógł rozwijaç si´ w sposób stabilny i
zrównowa˝ony, aby pozycja polskich
podmiotów była coraz bardziej konkurencyjna w stosunku do rynku europejskiego – opisuje
Ołowski. Zapowiada równie˝ zmiany, które majà nastàpiç w Urz´dzie Lotnictwa
Cywilnego. – Zmiany sà konieczne, w tej chwili nie powiem konkretnie, jakie. Po
szczegółowym zapoznaniu
si´
z
protokołem
pokontrolnym Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zadecyduj´, co dalej – mówi.
Piotr Ołowski został 15 paêdziernika
powołany na nowego prezesa Urz´du
Lotnictwa Cywilnego. Urodził si´ 25
stycznia 1963 roku w Gdaƒsku. Z wykształcenia jest prawnikiem – ukoƒczył
Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdaƒskim. KP

 SCOTT WISEMAN ZOSTAŁ PREZESEM COX & KINGS, PRESTIŻOWEJ
AMERYKAŃSKIEJ SPÓŁKI TOUROPERATORSKIEJ. Wiseman, który na początku 2012 roku ustąpił ze stanowiska
prezydenta Abercrombie & Kent, będzie
rezydował w biurze w Los Angeles. Powołanie Wisemana nastapiło po tym, jak
dotychczasowy prezes Cox & Kings Thomas Stanley ustąpił ze stanowiska, by –
jak powiedział – prowadzić interesy poza
firmą. Początki Cox & Kings sięgają 1758
roku. Globalna siedziba firmy znajduje się
w Londynie. KP
 TERRY WILLIAMS ZOSTAŁA WICEPREZESEM DS. SPRZEDAŻY W MLT
VACATIONS. Jest to jeden z największych touroperatorów na amerykańskim
rynku. Nowa wiceprezes będzie nadzorować sprzedaż wszystkich marek MLT Vacations: Delta Vacations, Air France
Holidays, Alitalia Vacations, United Vacations, Aeromexico Vacations i Worry-Free Vacations. Terry Williams będzie też
zarządzać sprzedażą eventów. Przed dołączeniem do MLT Vacations, Williams
spędziła 28 lat z Continental Airlines na
różnych stanowiskach sprzedażowych i
kierowniczych, w tym w instytucji zarządzającej Continental Airlines Vacations.
– Pod kierownictwem Williams, będziemy nadal dążyć do docierania do nowych
biur podróży oraz będziemy nadal wzmacniać i udoskonalać nasze produkty i usługi – powiedział John Caldwell, prezes
Vacations MLT. KP
 MARTEN SCHOENROCK NOWYM
DYREKTOREM GENERALNYM HOTELU INTERCONTINENTAL
W WARSZAWIE. Ostatnio
pracował na tym stanowisku w Inter Continental w
Bukareszcie. Marten Schoenrock swoją karierę w Inter Continental Hotels &
Resorts rozpoczął 18 lat temu w niemieckiej Kolonii.
W ciągu następnych lat
pracował na różnych stanowiskach m.in. w Wiedniu, Lipsku, Taszkiencie, Chicago, Dallas i Berlinie. PAX
 PIOTR HAŁADUS PRZEJĄŁ NADZÓR
NAD STACJONARNĄ SIECIĄ SPRZEDAŻY. Do tej pory Haładus piastował stanowisko dyrektora ds. marketingu w TUI
Poland, jego nowa funkcja będzie dodatkowa. Do jego obowiązków należeć będzie nadzorowanie naziemnego kanału
dystrybucji ofert TUI oraz, jak dotychczas,
działania związane z promocją i zarządzaniem marką touroperatora w Polsce. MG
 LINDA HAYDON NOWYM MANAGEREM DS. TURYSTYKI GRUPOWEJ EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA
TOUROPERATORÓW (ETOA). Linda
Haydon w branży turystycznej pracowała
od 40 lat. Specjalizowała się w turystyce
autokarowej. Doświadczenie zdobywała
zarówno „w trasie”, jak i jako senior manager największych przewoźników. Po zakończeniu studiów w Cambridge
pracowała m.in. w European Tour Directing, Blue Badge London Guiding i Incentive Business and Conference
Organisation. Przez ostatnie pięć lat pracowała jako director of product development w Trafalgar Tours, a wcześniej przez
osiem lat zajmowała stanowisku dyrektora operacyjnego w Insight Vacations. PAX
 SPROSTOWANIE dotyczące informacji
zawartej w WT 20. W informację o awansie Tomasza Pędzika w Neckermann Polska wkradł się błąd. Tomasz Pędzik został
dyrektorem produktu Neckermann Polska,
a nie, jak błędnie podaliśmy managerem.
Za pomyłkę przepraszamy.
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KRONIKA

w branży
SPOTKANIA
 CERTYFIKATY OROT PRZYZNANE. 21
września odbyła się konferencja podsumowująca konkurs na Najlepszy Produkt
Turystyczny – Certyfikat OROT 2012.
Laureaci, wyłonieni w trzech kategoriach: Obszar, Obiekt i Wydarzenie, otrzymali nagrody w postaci statuetek,
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Eventy | Centrale Europe Workshop miał swojà drugà odsłon´

Ludzie, samochody i to, co ich porusza
Wolfsburg w Dolnej Saksonii stał się
miejscem spotkania niemieckiej branży
turystycznej z przedstawicielami z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
Tamtejszy Austostadt – samochodowe
miasto – zapewniło atrakcje nie tylko
miłośnikom czterech kółek.

L

certyfikatów i wysokiej klasy sprzętu fotograficznego. Zwycięzcą kategorii Obszar został projekt „Oleska róża zaklęta w
drewnie z Siedmiu Źródeł pojona”, prezentujący największe atrakcje Olesna,
zgłoszony przez Urząd Miasta Olesna. W
kategorii Obiekt zwyciężył produkt Spółdzielni Socjalnej GRÓD pod nazwą „Pol-
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udzie, samochody i to, co ich porusza” – to hasło Autostadtu, powstałego w sàsiedztwie najwi´kszej fabryki Volkswagena. Ten
sam slogan towarzyszył uczestnikom
workshopu zorganizowanego przez
Niemieckà Central´ Turystyki (DZT).
Jego uczestnicy podczas w´drówki
mi´dzy futurystycznymi pawilonami
samochodowego miasta mogli podziwiaç luksusowe modele aut, w tym
Bugatti Veyron 16.4. Jest to najszybszy i jeden z najdro˝szych samochodów sportowych na Êwiecie, wart 1,5
mln euro. Z kolei w pawilonie Zeit
House mo˝na było zobaczyç historyczne modele Volkswagena, poczàwszy od tych najstarszych a˝ po
najnowsze. Wytchnienie od motoryzacyjnych wra˝eƒ zapewnił rejs statkiem

wycieczkowym, z którego goÊcie podziwiali panoram´ Autostadtu i okolicy. Zwieƒczeniem dnia była wspólna
kolacja, która zgromadziła wszystkich
zagranicznych goÊci oraz przedstawicieli DZT. Drugi dzieƒ w Wolfsburgu
touroperatorom upłynàł pod znakiem
spotkaƒ, podczas gdy przedstawiciele
prasy dalej poznawali miasto. Kluczowym punktem programu było zwiedzanie
fabryki
Volkswagena.
Ogromny kompleks wywarł wra˝enie,
nawet na tych zupełnie niezainteresowanych motoryzacjà. Ju˝ sama skala
obiektu, po którym pracownicy poruszali si´ rowerami, wprawiała w osłupienie. GoÊcie byli Êwiadkami procesu
produkcyjnego najnowszego modelu
Volkswagena Golfa VII, który dopiero szykuje si´ do wjazdu na Êwiatowe
rynki. Pobyt w Wolfsburgu nie byłby
kompletny bez skosztowania Volkswagen Carry Wurst – tamtejszej kiełbasy. CałoÊci dopełniała wycieczka po
mieÊcie i okolicy. AO
14–15 października, Centrale Europe
Workshop, Wolfsburg

Uczestnicy workshopu bardzo dobrze czuli się w samochodowym mieście. Czas wypełniały im liczne atrakcje przygotowane przez organizatorów.

Obchody | Z okazji turystycznego Êwi´ta regiony zorganizowały atrakcje i uroczystoÊci

Łódź świętowała Dzień Turystyki
sko-Czeskie
Centrum
Szkolenia
Rycerskiego GRÓD koło Byczyny”, zaś za
najlepsze Wydarzenie uznano zgłoszone
przez Urząd Miasta Otmuchowa „Lato
kwiatów”. PAX
 ODBYŁA SIĘ GALA „HOTEL PRZYJAZNY RODZINIE”. 15 września w warszawskim Radisson Blu, podczas
uroczystej gali IV edycji konkursu „Hotel

Przyjazny Rodzinie”, rozdano nagrody hotelarzom. Galę poprowadziła znana dziennikarka Beata Tadla. W konkursie
kampanii obiekty oceniane były według
określonych standardów dla rodzin z
dziećmi i kobiet w ciąży. PAX
 LUBUSKIE PERŁY TURYSTYCZNE
2012 ROZDANE. 12 października w Żaganiu, w ramach obchodów Światowego Dnia Turystyki, odbyła się doroczna
konferencja Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Podczas konferencji
nagrodzono laureatów konkursu „Najlepszy produkt turystyczny – Lubuska Perła
Turystyczna 2012”. Spośród jedenastu
zgłoszonych produktów kapituła konkursu wybrała trzech laureatów, którzy tym
samym zostali nominowani do ogólnopolskiego etapu konkursu o Certyfikat
POT. Najwyżej ocenione zostały: Gry terenowe: Lubniewicki szlak tradycji kulturowych. Szlak lubniewickich legend – w
kategorii szlak, Jarmark Joannitów – w
kategorii impreza oraz Pałac Wiechlice –
w kategorii obiekt. Wręczono również
Złotą Lubuską Perłę Turystyczną – nagrodę dla produktu, który od wielu lat prężnie rozwija się i promuje region. W tym
roku kapituła postanowiła nagrodzić Złotą Perłą Wielką Ucieczkę z Żagania. PAX

Przejażdżki bryczkami, jazda konna na
lonży czy pokaz walk średniowiecznych
to tylko część atrakcji, które Regionalna
Organizacja Turystyczna Województwa
Łódzkiego przygotowała na obchody
Światowego Dnia Turystyki.

P

odczas łódzkich obchodów Dnia
Turystyki pasjonaci i samorzàdowcy starali si´ przekonaç, ˝e aby dobrze
i ciekawie odpoczàç, wcale nie trzeba
jechaç w góry czy nad morze. W lesie
łagiewnickim w siedzibie Centrum Zarzàdzania Szlakiem Konnym organizatorzy zaprezentowali Łódê i okolice.
Hasło towarzyszàce tegorocznym obchodom brzmiało: „Turystyka i zrównowa˝ona energia siłami nap´dowymi
zrównowa˝onego rozwoju”. Obchody
były przepełnione atrakcjami zarówno

dla dorosłych, jak i dzieci. Wiele z
przybyłych osób skorzystało z mo˝liwoÊci nauki jazdy konnej. Odwa˝niejsi turyÊci podj´li wyzwanie, pokonujàc
Êciank´ wspinaczkowà i most linowy.
Wielu zainteresowanych przyciàgn´ła
Êredniowieczna wioska, w której mogli spróbowaç jadła od Słowian lub postrzelaç z łuku z Wikingiem. Najwi´cej
emocji wzbudzały jednak pokazy powo˝enia i walk Êredniowiecznych wojów. Ci, którzy do łagiewnickiego lasu
nie dotarli, mogli skorzystaç z bogatej
oferty bezpłatnych wycieczek z przewodnikiem po Łodzi i okolicach, zarówno pieszych, jak i autokarowych.
AO
21–22 września, Obchody Światowego
Dnia Turystyki, Łódź

Jazda konna, turniej rycerski i kulinarne pokazy to niektóre z atrakcji Dnia Turystyki

Impreza | Obchody rocznicy w klubie Loft

Spotkania | Redakcja WT zaj´ła drugie miejsce w konkursie

20-lecie BFC w góralskich rytmach

Malediwy kuszą prywatnością

Wieczór rozpoczął się od przedstawienia
historii firmy oraz aktualnych zmian, jakie
w niej zachodzą.

B

FC Travel Club przygotowuje si´ do
otwarcia swojego pierwszego hotelu.
Obchody okràgłego jubileuszu touroperatora nie skupiły si´ jednak jedynie na
wspomnieniach. Zorganizowanà w klubie Loft 44 zabaw´ rozpoczàł koncert na
wykonanym w całoÊci ze starych nart instrumencie. Natomiast taƒcom do bia-

łego rana towarzyszył koncert Stanisława Karpiela Bułecki z zespołem. Na zaproszonych goÊci – partnerów BFC
Travel Club, dziennikarzy i członków
klubu – czekał open bar oraz utrzymany
w konwencji slow food katering. KP
20-lecie BFC Travel Club, Loft 44, Warszawa

Jedną z atrakcji szalonego wieczoru w klubie Loft był koncert Stanisława KarpielaBułecki. Goście bawili się w rytmie folkowo-rockowych przebojów

Zorganizowany 9 października roadshow
dla agentów i touroperatorów ma być
preludium do intensywnej kampanii promocyjnej Malediwów w naszym kraju.

N

asza obecnoÊç na tym rynku b´dzie teraz silniejsza – zapowiedział
Mohamed Maleeh Jamal – wiceminister Turystyki, Sztuki i Kultury Republiki Malediwów. Podczas spotkania,
prócz prezentacji czołowych malediw-

skich touroperatorow i hoteli, ogłoszono równie˝ wyniki konkursu na
promujàce Malediwy haslo reklamowe. Redakcja WiadomoÊci Turystycznych ze swoim hasłem „Małe wielkie
Malediwy” zdobyła zaszczytne drugie
miejsce. KP
Roadshow „Odkryj Malediwy”, 9 października 2012 r., hotel InterContinental,
Warszawa

Wiceminister Turystyki Mohamed Maleeh Jamal (po prawej) osobiście wręczał
nagrody za wymyślone przez gości hasło dla Malediwów.

