
Tunezja coraz mocniejsza

Elżbieta Gola

Na ten sezon ofertę do Tunezji do swoich 
programów wprowadziło 11 polskich 
touroperatorów, rok temu było ich 

trzech. – Wszyscy są pozytywnie zaskoczeni 
tak dużym zainteresowaniem Tunezją – mówi 
Ahmed Meddeb, dyrektor Tunezyjskiego Urzędu 
do spraw Turystyki w Warszawie. – Liczymy, że 
w tym roku wyjedzie tam około 80 tys. Polaków 
– informuje i dodaje, że w zeszłym roku było 
ich zaledwie 20 tys. Ahmed Meddeb mówi, że 

sytuacja gospodarcza w kraju poprawia się, 
spada bezrobocie, kraj pozyskuje coraz więcej 
inwestorów zagranicznych. Tylko w tym roku 
swoje obiekty otwierają sieci Moevenpick, 
Four Seasons, Steigenberger i Magic Hotels. 
Generalnie przedsiębiorcy mogą liczyć 
na ulgi ze strony państwa, w przypadku 
hoteli mowa o dostępie do ziemi na 
preferencyjnych warunkach, a firmy, 
które spełnią określone warunki, 
są przez pewien czas zwolnione 
z opłaty ZUS za swoich pracowników 

w przypadku nowych inwestycji. Kraj sam 
także rozwija atrakcje turystyczne, niedawno 
w stolicy oddano nowe centrum kultury, 
w jego skład wchodzi między innymi opera. 

W wyremontowanym właśnie hotelu Laico 
w centrum Tunisu znajdują się sale 
kongresowe mogące pomieścić do 
2 tys. osób. Tunezja zamierzamy 
rozwijać również sektor MICE. 
Średnio na rezerwację klienci 
przeznaczali 5045 zł, na osobę 
było to 1993 zł.

Tunezja liczy w tym roku na 80 tysięcy turystów z Polski, czyli czterokrotnie więcej niż w zeszłym roku. 

TFG
Nowa ustawa to 
nowe zasady
Wraz z wejściem w życie nowej 
ustawy dla niektórych przedsiębior-
ców zmieni się wysokość odprowa-
dzanej składki. Wszystko zależy od 
rodzaju działalności, a zatem tego, 
czy są typowymi touroperatorami, 
czy przedsiębiorcami ułatwiającymi 
nabywanie powiązanych usług tu-
rystycznych, z jakiego transportu 
korzystają i dokąd wysyłają swoich 
klientów. STRO NA 5

jubileusz
Amadeus od 25 lat 
na polskim rynku
Polskiemu oddziałowi Amadeusa udało 
się przeżyć kilka momentów przełomo-
wych, jak wejście dystrybucji interne-
towej, która „zmieniła układ sił między 
dostawcami usług a ich odbiorcami”, 
pojawienie się konkurencji w po-
staci Sabre, co dało firmie impuls do 
zwiększenia swojej konkurencyjności, 
wreszcie otwarcie w 2010 r. Warsaw 
Delivery Center. STRO NA 4

kierunki
Najbardziej ekono-
miczne miasta Europy
Post Office Travel Money, brytyjska firma 
zajmująca się międzynarodowymi przeka-
zami pieniężnymi, już po raz dziesiąty stwo-
rzyła ranking najtańszych miast w Europie, 
które warto odwiedzić podczas krótkiego 
wiosennego urlopu. STRO NA 7

sOn DA
Czy nasza branża sko-
rzysta na meczach MŚ?
Najwięcej skorzysta na nich Trójmia-
sto, które kibice znają z Euro 2012. 
Nasze lotnisko w Szymanach ma 
ograniczoną siatkę połączeń, a w tym 
przypadku kluczem do sukcesu jest 
właśnie sprawny dolot – twierdzi Ro-
bert Kempa. STRO NA 12
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TeMAT nuMeru
Turystyka morska
Rejs promem jak wycieczka 
fakultatywna
Turystyki promowej w Polsce nie 
analizuje się jako oddzielnego seg-
mentu podróży, ale klientów z każ-
dym rokiem przybywa. STRO NA 14

Kursy walut obniżyły zyski

Marzena German

W 2017 roku najwięk-
sze przychody uzy-
skała Itaka, wyniosły 
one 2,151 mld zł – 
wynika z rankingu 

touroperatorów przygotowanego 
przez TravelData na zlecenie Tury-
styka.rp.pl. Na drugim miejscu znalazł 
się TUI Poland z przychodami w wy-
sokości 1,376 mld zł – ten wynik „Wia-
domości Turystyczne” opublikowały 
jako pierwsze już w połowie marca, 
na trzecią pozycję spadł Rainbow. 
Ten ostatni który jako jedyny polski 
organizator notowany jest na Giełdzie 
Papierów Wartościowych, w sprawoz-
daniu finansowym poinformował, że 
skonsolidowane przychody ze sprze-
daży wyniosły 1,4 mld zł. W odniesie-
niu do imprez turystycznych było to 
1,271 mld zł (+ 21 proc. rok do roku). 
W 2017 roku z jego usług skorzystało 
412,3 tys. klientów (+24,8 proc.), 
zysk brutto skoczył o 42 proc. w górę 
do 47 mln zł. Turystyka.rp.pl podaje 
natomiast, że zysk netto wyniósł 
38,1 mln zł i był najwyższy w branży. 
W tym zestawieniu Itaka znalazła się 
na drugiej pozycji (23,1 mln zł), Gre-
cos Holiday na trzeciej (20,1 mln zł), 
TUI Poland na czwartej (11,8 mln zł), 
pierwszą piątkę zamyka Coral Tra-
vel (4,7 mln zł). – Nie zamierzamy 
przestać zarabiać, chcemy rosnąć, 
jednocześnie zachowując dobre wy-
niki finansowe – mówi Remigiusz 
Talarek, wiceprezes Rainbow, choć 
przyznaje, że firma spodziewała się 

lepszego wyniku. – Wynik był niższy, 
niż zakładaliśmy z uwagi na zabez-
pieczenia walut, szczególnie dolara 
amerykańskiego, który mocno osłabł 
w ostatnich 12 miesiącach – tłumaczy 
wiceprezes Rainbow. Firmy prowa-
dzące działalność opartą o rozliczenia 
w obcych walutach muszą dbać, by 
kupować je po możliwie najniższych 
cenach. Czasem za dodatkową opłatą 
zamrażają w bankach kursy walut. 

Tak postępują niektórzy touroperato-
rzy. Niestety nie zawsze udaje się prze-
widzieć, jakie będą fluktuacje obcych 
pieniędzy na przestrzeni kolejnych 
miesięcy, dlatego operacje tego typu 
czasem okazują się niekorzystne dla 
ostatecznych rozliczeń finansowych 
firmy. – Prowadząc działalność na 
taką skalę, nie można nie posługiwać 
się instrumentami finansowymi. Są 
lata, kiedy zabezpieczenie środków 

finansowych przynosi korzyści, kiedy 
indziej nie – tłumaczy Piotr Henicz, 
wiceprezes Itaki. Henicz także uważa, 
że Itaka mogła w zeszłym roku osią-
gnąć jeszcze wyższy zysk. Jednak 
zakres działalności tej firmy w po-
łączeniu z różnicą w cenach walut, 
które nieoczekiwanie spadły, sprawił, 
że firma nie zarobiła tyle, ile mogłaby, 
biorąc pod uwagę wzrost przychodów 
i liczby klientów. 

Dobra sprzedaż w 2017 roku przełożyła się na wzrosty przychodów, liczby 
klientów i zysków polskich touroperatorów. Liderzy przyznają jednak, że 
mogło być jeszcze lepiej.

Kaliningrad 
Polska zaprasza 
kibiców. Biura 
i hotelarze promowali 
się w Rosji. stro na 7

stro na 6

Majówka
jak drugie 
wakacje

Edukacji
i biznesowi nie zawsze

stro na 8

Stosujemy technologię 
do obsługi turystów
eSky na swój rozwój wydaje rocznie 
kilkadziesiąt milionów złotych – mówi 
wiceprezes Łukasz Neska.  strona 4

po drodze

Remigiusz Talarek 
– Wynik był niższy, niż 

zakładaliśmy z uwagi na 
zabezpieczenia walut, 

szczególnie dolara 
amerykańskiego, który mocno 

osłabł w ostatnich  
12 miesiącach

Ahmed Meddeb
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ETI: klienci nie pytają już  
o bezpieczeństwo
Do grudnia 2018 roku touroperator zamie-
rza wysłać na wakacje 15 tys. Na ten rok 
firma planuje potrojenie oferty hotelowej 
do około stu obiektów. Nadal wiodącym 
produktem będą te z sieci Red Sea Hotels, 
należące do właściciela ETI. – Red Sea 
Hotels są w Polsce dostępne tylko za 
naszym pośrednictwem, nie przewidujemy 
ich sprzedaży przez innych touroperatorów 
– informuje Kamil Kurak. stro na 9

Seniorzy pomogą rozwinąć tury-
styczny biznes
Firma planuje dalej działać na polskim 
rynku, a żeby wyróżnić się na tle konku-
rencji, będzie rozwijać program podróży 
dla seniorów. – Christian Tour jest bar-
dzo znany w Rumunii z oferty dla osób 
starszych – mówi Anna Rozwadowska, 
menedżer biura w Polsce. – Byłam zasko-
czona rozmachem, z jakim realizowany jest 
program na rodzimym rynku naszej firmy 
– dodaje. stro na 8

Biura
Enter Air rośnie w Polsce i zagranicą
Enter Air opublikował swoje wyniki finan-
sowe za 2017 rok. Przychody wzrosły o 
17,8 proc. do 954,9 mln zł, zysk opera-
cyjny zwiększył się o 3,5 proc. do 63,6 mln 
zł, a zysk netto do 58,4 mln zł i był wyższy 
o 26,5 proc. w porównaniu z poprzednim 
rokiem. Przewoźnik włączył już do swojej 
floty kolejnego Boeinga 737-800. Samolot 
będzie użytkowany na zasadzie leasingu 
operacyjnego, umowa została podpisana 
na 6 lat. stro na 9

Wrocław the Best
Wrocław zwyciężył w konkursie European 
Best Destination na początku lutego, sta-
jąc się jego pierwszym polskim laureatem. 
European Best Destination to organizacja 
promująca turystykę i kulturę z siedzibą w 
Brukseli. Od dziewięciu lat organizuje plebi-
scyty m.in. na najlepszy kurort narciarski i 
najatrakcyjniejsze miasto. Spośród miast, 
które zgłoszą swoją kandydaturę, EBD 
wybiera 20 uczestników końcowej rywali-
zacji. stro na 5

Branża Personalia
Ahmed Yousef zastąpi na stano-
wisku el Demery’ego 
Minister Turystyki powołała na prezesa 
Egipskiej Organizacji Turystycznej 
Ahmeda Yousefa. Yousef zastąpił na 
stanowisku Hichama el Demery’ego. 
stro na 20

Prof. Beata Meyer kierownikiem 
katedry turystyki
Beata Meyer objęła funkcję kierownika 
Katedry Zarządzania Turystyką Wydziału 
Zarządzania i Ekonomiki Usług Uni-
wersytetu Szczecińskiego. Działalność 
naukowa profesor koncentruje się 
wokół z regionalnego rozwoju turystyki. 
stro na 20

Grzegorz Karolewski dyrektorem 
handlowym w ETI
W kwietniu dyrektorem handlowym 
Express Travel International został Grze-
gorz Karolewski. Odpowiada za sprzedaż, 
marketing oraz współpracę agencyjną.
stro na 20
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Alicja Dąbrowska,  
dziennikarka 
„Gazety Wyborczej”

To urocze mia-
steczko (Suraż) 
nad Narwią  
z pewnością bije 
polskie muzealne 
rekordy.
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Ultrakonserwa-
tywne królestwo ma 
się otworzyć na inne 
kraje, jak uczyniły 
to Dubaj czy Oman. 
Saudowie nie ukry-
wają, że muszą 
szukać sposobów na 
dywersyfikację  
źródeł dochodu.

ISToTnE zAPISY W uMoWACh 
o TrAnSPorT AuTokAroWY

Usługa transportu autokarowego 
to obok usługi zakwaterowania naj-
ważniejszy element wielu pakietów 
turystycznych sprzedawanych przez 
małych organizatorów turystyki. 
Umowa zawarta z przewoźnikiem po-
winna w maksymalny sposób chronić 
biuro podróży przed ewen tu alnymi rosz-
czeniami turystów z tytułu nienależycie 
wykonanego transportu oraz zapewnić 
możliwość rezygnacji z umowy w przy-
padku odwołania imprezy turystycz-
nej.  stro na 17

BIurA PoDróżY MuSzą zADBAć 
o PrAWIDłoWE PoWIErzEnIE 
DAnYCh oSoBoWYCh

Zgodnie z obowiązującymi i przyszłymi prze-
pisami administrator danych osobowych, 
który powierza ich przetwarzanie innym 
przedsiębiorcom, zobowiązany jest do zawar-
cia stosownej umowy powierzenia danych 
osobowych określającej zakres przekazanych 
danych, sposób ich wykorzystania i obowiązki 
stron. Przede wszystkim będzie to dotyczyło 
wszelkich podwykonawców świadczących 
usługi, które wymagają przekazania im danych 
osobowych. stro na 17

PRAWO PORADNIA
TEkSTAMI PrzYCIągnIj 
KlIENTA

W czasach kiedy udział Internetu w na-
bywaniu przez konsumentów dóbr i usług 
jest coraz większy, dbanie o wizerunek 
marki w sieci powinno być priorytetem 
dla każdej firmy obecnej w Internecie. 
Choć dziś informacji o marce dostarcza 
wiele źródeł, najważniejszym pozostaje 
strona internetowa służąca nie tylko pre-
zentacji oferty, również przybliżeniu samej 
marki: jej wartości i celów. Warto więc 
dokładnie przemyśleć, co i w jakiej formie 
publikujemy. stro na 18

Bydgoszcz pro-
muje industrialną10

Rok 2018 został ogłoszony 
Rokiem Bydgoskiego 
Dziedzictwa Przemysłowego.

RPA znacząca dla 
polskiego rynku

Jak na kierunek typowo 
egzotyczny RPA okazuje się 
popularna w Polsce.

12

sYlWeTkA
Mariusz Janik
strona 20

W kontaktach z tu-
rystami pracownicy 
zawsze stawiają na 
szczerość, od tury-
stów zbierają uwagi, 
opinie i sugestie 
na temat tego, 
co można byłoby 
zmienić.
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TOurOperATOr

ETI: klienci nie pytają już  
o bezpieczeństwo. 
Do lutego tego roku udało nam się sprze-
dać ofertę dla 5 tys. osób, które pojechały 
z nami na wakacje do Egiptu – mówi 
Kamil Kurak. stro na 9

szkoły wyższe

Edukacji i biznesowi nie po 
drodze? Szkoły wyższe kształcące 
kadry dla turystyki starają się na 
bieżąco reagować na potrzeby 
rynku, wprowadzają nowe kierunki 
i specjalizacje. stro na 8

Dawno, dawno temu jeździłam na 
najodleglejszy kraniec Półwyspu 
Apenińskiego, do Reggio Calabria, 

na letnie kursy języka włoskiego. To 
były niezapomniane chwile. Od tamtych 
czasów mam słabość do południa Italii, 
a zwłaszcza do regionu Calabria właśnie. 
I oto niedawno wpadła mi w oko informacja, 
iż położona tam miejscowość Sellia chlubi 
się największym w Europie zagęszczeniem 
placówek kultury. W tej niewielkiej osadzie 
w pobliżu miasta Catanzaro, liczącej 
zaledwie 508 mieszkańców, istnieje aż 
osiem muzeów! Zatem na jedno przypadają 
63 osoby! W dodatku burmistrz myśli nad 
otwarciem kolejnego obiektu. Oczywiście nie 
są to kolekcje najwyższe rangą, ale zawsze... 
W Sellii jest więc m.in. muzeum komiksów 
gromadzące 10 tys. rzadkich publikacji, 
podarowanych przez jednego z mieszkańców. 
A także Muzeum Ziemskie i Pozaziemskie, 
a w nim trzy tysiące próbek piasku z mórz 
i pustyń na świecie, fragmenty meteorytów 
i skamieniałości. Oraz pierwsze w Kalabrii 
(i najczęściej odwiedzane spośród wszystkich 
ośmiu) muzeum dla dzieci, dedykowane 
rolnictwu i przyrodzie.

Owe placówki mają być jednym ze spo-
sobów lokalnych władz na zapobieżenie 
wyludnianiu się miejscowości i na przycią-

gnięcie turystów. Siły pierwszego argumentu 
nie jestem pewna, bo takich pustoszejących 
miasteczek i wsi przybywa w całej Europie, 
to zjawisko wymagające poważnych działań 
„odgórnych”. Ale drugi argument jak naj-
bardziej do mnie przemówił. I to w dodatku 
za sprawą polskiego przykładu – bo w Selli 
nigdy nie byłam, ale podczas jednego ze 
spływów kajakowych udało mi się odwiedzić 
Suraż. To urocze miasteczko nad Narwią, 
liczące ok. tysiąca mieszkańców, z pewno-
ścią bije polskie muzealne rekordy. Głównie 
dzięki lokalnym pasjonatom-zbieraczom, 
którzy w swoich obejściach udostępniają 
kolekcje miejscowych osobliwości czy arche-
ologicznych odkryć (choć, bądźmy szczerzy, 
były to raczej zwykłe „wykopki” podczas 
prac polowych). I tak odwiedziliśmy wraz 
z przyjaciółmi m.in. Muzeum Kapliczek 
w prywatnym drewnianym domku, Muzeum 
Dziedzictwa Pokoleń (głównie sprzęt rolniczy 
i rzemieślniczy zgromadzony w dawnym 
budynku gospodarczym), Muzeum Archeolo-
giczno-Etnograficzne Wiktora Litwińczuka 
(akurat to najbardziej zasługuje na miano 
„muzeum”) i pozostałości wczesnośrednio-
wiecznego grodziska na Górze Zamkowej. 
Gdyby nie owe atrakcje, raczej nie spędzili-
byśmy w Surażu całego dnia. Zatem ten tury-
styczny wabik działa!

Człowiek inteligentny ma to do siebie, 
że zastanawia się nad otaczającą go 
rzeczywistością. Zadaje pytania i szuka na nie 

odpowiedzi. Czasem w sposób poważny, a czasem 
żartobliwy, jak choćby w przypadku nieistniejącego 
Radia Erewań, fikcyjnego źródła nierzetelnych 
informacji, parodiującego metody  komunistycznej 
propagandy. W popularnych niegdyś pytaniach 
kierowanych do Radia Erewań znalazły się m.in. takie: 
„Czy to prawda, że w Związku Radzieckim pszenica 
rośnie niczym słupy telegraficzne?” Odpowiedź 
brzmiała: „Czasami nawet rzadziej”. Albo „Czy będzie 
wojna?” – „Wojny nie będzie. Będzie taka walka 
o pokój, że kamień na kamieniu nie zostanie”. Z kolei 
na pytanie: „Czy jest wyjście z sytuacji bez wyjścia?” 
odpowiedziano „Nie wypowiadamy się w sprawach 
dotyczących rolnictwa”. Dziś w Polsce, na podobnie 
zadane pytanie, można by uzyskać odpowiedź: „Nie 
wypowiadamy się w sprawach dotyczących turystyki, 
a zwłaszcza Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 
Polskiej Organizacji Turystycznej”. Faktycznie, nie 
ma co sobie strzępić języka, a i coraz częściej po 
prostu brakuje słów. Podobno cel uświęca środki. 
Czy również wtedy, gdy interes jednostki stawiany 
jest nad interesem ogółu? Znajdują się chętni 
gotowi zaprzedać własne ideały, poczucie godności, 
czy wręcz elementarnej przyzwoitości, wykonać 
niespodziewaną woltę i diametralnie zmienić poglądy 
dla osiągnięcia, często iluzorycznych, korzyści. Co 
nimi kieruje? Zapytany przez mnie znajomy psycholog 
bez dłuższego namysłu wskazał na kompleks 
niższości, niską samoocenę, chęć zyskania uznania 
czy też poklasku, za wszelką cenę, bez względu na 
charakter podejmowanych działań. Nasuwa się 
pytanie, czym właściwie jest ta „wszelka cena”? Nie 
ma jednoznacznej definicji. W jednym przypadku 
będzie to przysłowiowa czapka gruszek, w innym 
miejsce w Radzie Polskiej Organizacji Turystycznej, 
a zwłaszcza fotel jej przewodniczącego, w jeszcze 
innym po prostu trzydzieści srebrników…

z DruGiej sTrOnY 

Judaszowe srebrniki

„Czy to prawda, 
że w Związku 
Radzieckim 
pszenica rośnie 
niczym słupy 
telegraficzne?” 
Odpowiedź 
brzmiała: 
„Czasami nawet 
rzadziej”.

Małe muzea nas wabią. 
Suraż liderem

Tomasz rosset,  
ekspert turystyczny

Arabia Saudyjska, jeden z najbardziej 
niedostępnych krajów na świecie, po 
ośmioletniej przerwie znów wydaje 

wizy turystyczne. Na razie mogą się o nie 
starać tylko zorganizowane grupy, jednak 
wszystko wskazuje na to, że to pierwszy 
krok ku nieuniknionej odwilży. Następca 
tronu Mohammad bin Salman zapowiedział 
nastanie ery umiarkowanego islamu. Ultra-
konserwatywne królestwo ma się otworzyć 
na inne kraje, jak uczyniły to Dubaj czy 
Oman. Dotąd Arabia Saudyjska traktowała 
turystów po macoszemu (nie licząc mu-
zułmańskich pielgrzymów), jednak widmo 
spadku dochodów z eksportu ropy i gazu 
skłoniło władze do spojrzenia na turystykę 
łaskawszym okiem. Saudowie nie ukrywają, 
że muszą szukać sposobów na dywersyfi-
kację źródeł dochodu. Wedle przyjętego 
niedawno planu transformacji królestwa 
„Vision 2030” turystyka ma się stać jedną 
z najważniejszych sił napędowych gospo-
darki. Jak podaje portal Arabnews.com, 
w ostatnich latach Saudowie zainwestowali 
w projekty związane z turystyką pół biliona 
(!) dolarów. Jedną z najgłośniejszych inwe-
stycji jest przekształcenie 50 dziewiczych 
wysp na Morzu Czerwonym w luksusowe 
kurorty (zakończenie pierwszego etapu 
budowy ma nastąpić w 2022 r.). Plany za-
kładają, że turystyka będzie przynosić zyski 
rzędu 47 miliardów dolarów rocznie.

Na drodze do ich realizacji może jednak 
stanąć wiele przeszkód, m.in. konkurencja ze 

strony innych państw w regionie oraz zbyt 
surowe prawo i opresyjne, z punktu widzenia 
Zachodu, normy społeczne. Dlatego w ostat-
nim czasie władze Arabii Saudyjskiej poluzo-
wały nieco swoim obywatelom obyczajowy 
gorset, wysyłając w świat sygnał, że nie taki 
diabeł straszny… Zniesiono m.in. segregację 
płciową podczas uroczystości państwowych, 
zakaz działalności kin oraz zakaz wstępu na 
stadiony i prowadzenia aut przez kobiety. Na 
złagodzenie rygorystycznych zasad ubierania 
się czy zgodę na picie alkoholu nie ma jednak 
co liczyć. Chociaż w kurortach mają ponoć 
obowiązywać „normy międzynarodowe” (jakie 
konkretnie – na razie nie wiadomo). Wygląda 
na to, że trzeba będzie zamknąć turystów w get-
tach (resortach?), by mogli korzystać z uroków 
wakacji i czuć się w miarę swobodnie. 

Ciekawe, jak na ofertę Saudyjczyków 
zareaguje rynek turystyczny. Kraje, które libe-
ralizują politykę wizową, niemal natychmiast 
odnotowują wzrost liczby odwiedzających. 
Czy jednak opinia nieprzyjaznego przybyszom 
kraju, która przylgnęła do Arabii Saudyjskiej, 
nie zastopuje ich napływu? A może wręcz 
przeciwnie – znużeni rutyną i spragnieni 
nowości turyści rzucą się na zakazany dotąd 
owoc? Może na Bliskim Wschodzie wyrośnie 
niebawem turystyczna potęga na miarę Zjed-
noczonych Emiratów Arabskich?

Z drugiej strony – jak zderzenie z liberalną 
zachodnią kulturą (nawet zamkniętą w ku-
rortach) przeżyje konserwatywne saudyjskie 
społeczeństwo? Nelly Kamińska

W obiektywie

Agenci Sun & Fun próbują przebić się do pierwszego rzędu, ale tym razem nie wszystkim się 
udało. Hotelarze, agenci i pracownicy touroperatora świętowali sukcesy i bawili się na spotkaniu  
w Jachrance nad Zalewem Zegrzyńskim. Jedną z większych atrakcji, poza przemówieniem  
prezesa, była pokaz tańca brzucha.

Arabia Saudyjska  
turystycznym rajem? 

Podyskutuj o tym na Facebooku  
www.facebook.com/WiadomosciTurystyczne
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Małgorzata Orlikowska 

Jak przyznaje Paweł Rek, dyrektor 
generalny Amadeus Polska i dyrektor 
regionalny w Europie Środkowej, 
dla firmy specjalizującej się w do-
starczaniu klientom nowoczesnych 
technologii rezerwacyjnych te niecałe 
trzy dekady to czas intensywny, bo 
naznaczony zmianami rynkowymi, 
technologicznymi i społecznymi, 
które wyznaczają cele i sposób pracy 
w firmie. 

W tym czasie polskiemu oddzia-
łowi Amadeusa udało się przeżyć 
kilka momentów przełomowych, 
jak wejście dystrybucji internetowej, 
która „zmieniła układ sił między do-
stawcami usług a ich odbiorcami”, 
pojawienie się konkurencji w po-
staci Sabre, co dało firmie impuls do 
zwiększenia swojej konkurencyjności, 
wreszcie otwarcie w 2010 r. Warsaw 
Delivery Center – działu wspierają-

cego klientów przy wdrażaniu, roz-
wijaniu narzędzi Amadeus, dzięki 
któremu firma z biura lokalnego stała 
się regionalnym. – W ciągu ostatnich 
7 lat nasz zespół z kilkunastu osób 
powiększył się do 140. W najbliższym 
czasie planujemy powiększyć go do 
niemal 200 osób – mówi Paweł Rek 
i wyjaśnia, że to w związku z rozwo-
jem hubu finansowego obsługującego 
transakcje księgowe dla klientów 
z Europy Centralnej, Wschodniej, 
Afryki i Bliskiego Wschodu. Dziś Ama-
deus Polska współpracuje m.in. z ok. 
300 biurami podróży w kraju, portem 
Lotniczym im. Chopina w Warszawie 
oraz PLL LOT. Ponieważ ma ambi-
cje dostarczać rozwiązania do całego 
ekosystemu związanego z podróżo-
waniem, zabiega też o współpracę 
z PKP. 

Równocześnie wychodzi poza 
stricte podróżnicze rozwiązania, 
oferując np. rezerwacje hotelowe, 

wypożyczalnie samochodów i ubez-
pieczenia, tworząc rozwiązania wspie-
rające działalność marketingową 
organizacji turystycznych i regionów, 

oraz narzędzia do obsługi podróży 
służbowych. Jak przyznaje Paweł 
Rek, na przestrzeni 25 lat nieznacz-
nie zmieniła się struktura klientów 

firmy. Jej trzon nadal stanowią biura 
podróży obsługujące ruch biznesowy 
i wakacyjny (dziś przeważają biura 
sprzedające w sieci). Zauważalna jest 
natomiast zmiana potrzeb, jakie mają 
wobec narzędzi dostarczanych przez 
Amadeus Polska. – Klienci potrze-
bują automatyzacji, żeby sprawniej 
obsłużyć podróżnych, tj. dostarczyć 
im w krótkim czasie konkretnych 
danych. Z drugiej strony coraz wię-
cej biur planuje wejście ze swoją 
ofertą na rynki zagraniczne. Ocze-
kują, że jako firma technologiczna 
wesprzemy ich przy określaniu moż-
liwych kierunków rozwoju, dlatego 
prowadzimy działalność badawczą, 
by identyfikować przyszłe trendy – 
wyjaśnia dyrektor generalny.

Jakie zjawiska będą wpływały na 
branżę turystyczną w najbliższych 
latach? Dość powiedzieć o sztucznej 
inteligencji i uczeniu maszynowym, 
które już teraz coraz chętniej są 

Stosujemy technologię do obsługi turystów
eSky na swój rozwój wydaje rocznie kilkadziesiąt milionów złotych. Wiceprezes Łukasz Neska opowiada o nowych kierunkach  
rozwoju i filozofii firmy, która nie uważa się za przedsiębiorstwo turystyczne.

Marzena German

Jesteście jedną z największych inter-
netowych agencji turystycznych, która 
poza Polską działa na ponad 20 ryn-
kach. Uważacie się za firmę turystyczną 
czy raczej technologiczną?

Nie, eSky to nie jest firma tury-
styczna, tylko technologiczna, świad-
cząca usługi na rzecz podróżnych. 
Często osoby, które przychodzą do 
nas do pracy z branży „travel”, są 
mocno zaskoczone, że na co dzień 
nie rozmawiamy na temat kierun-
ków podróży czy oferty, wszystkie 
nasze dyskusje toczą się wokół tech-
nologii i funkcjonalności. 

Jednak działacie w segmencie e-travel. 
Jak to możliwe, że odnosicie sukcesy, 
nie zajmując się produktem turystycz-
nym?

To nie do końca tak. Zajmujemy 
się ofertą turystyczną, ale z innej 
perspektywy. Staramy się w jednym 
miejscu połączyć jak najwięcej linii 
lotniczych i hoteli, opakować to 
w przyjazną technologię i dać użyt-
kownikowi swobodę wyboru. Nie 
chcemy narzucać mu 10-20-30 kie-
runków, tak jak to robią touropera-
torzy. Tworzymy spersonalizowane 
propozycje w oparciu o wcześniej-
sze wyszukiwania klienta i jego 
preferencje, ale nie decydujemy, co 
będziemy sprzedawać. 

A jeśli ktoś pojawi się na stronie eSky 
po raz pierwszy, w jaki sposób tworzy-
cie spersonalizowaną ofertę? Przecież 
nic o nim nie wiecie.

Nawet, jeśli ktoś wchodzi na 
stronę pierwszy raz, to dysponu-
jemy już pewnymi danymi na jego 
temat. Przede wszystkim wiemy, 
skąd do nas przyszedł, a ponieważ 
mamy doświadczenia innych użyt-
kowników, którzy przeszli podobną 

ścieżkę, wiemy, czego może oczeki-
wać. Znamy też jego lokalizację, na 
tej podstawie określamy lotniska, 
które będą go interesowały, wiemy 
też, na jaką naszą stronę został 
przekierowany. Bardzo rzadko 
pierwszy kontakt następuje przez 
stronę główną. 

Co to znaczy, że pierwszy kontakt nie 
odbywa się przez stronę główną? Cho-
dzi o przekierowania z wyszukiwarki?

Wszystko zależy od tego, w jaki 
sposób pozyskujemy ruch na stronę. 
Mocno profilujemy kampanie na-
celowane na pozyskiwanie ruchu, 
a serwisy prowadzimy tak, aby 
oferta od początku była jak najle-
piej dopasowana do oczekiwań in-
ternauty. Dzięki temu współczynnik 
odrzuceń jest niższy, łatwiej nam 

też zachęcić użytkownika do po-
nownego wejścia na naszą stronę. 
Ze statystyk eSky wynika, że po-
dróżni odwiedzają nas od 3 do 7 
razy, zanim podejmą decyzję o za-
kupie oferty, a przecież korzystają 
też w tym czasie z innych stron. To 
właśnie dlatego tak ważne jest, by 
już na etapie pierwszego kontaktu 
zdobyć o użytkowniku jak najwię-
cej informacji.  

Mówiąc wprost, internauta wpisuje 
w wyszukiwarce hasło „bilety War-
szawa-Bangkok” i wy mu taką ofertę 
pokazujecie?

Wyszukiwarki to jeden ze spo-
sobów pozyskiwania klientów. Ale 
proszę pamiętać, że podróż wcale 
nie musi kończyć się na przywoła-
nym Bangkoku. Wiele osób chce tak 

naprawdę polecieć dalej, a stolica 
Tajlandii jest tylko przystankiem 
w drodze do właściwego celu po-
dróży. Sami podpowiadamy to inter-
nautom. 

Ile kosztuje taka obsługa klienta?
Trudno jednoznacznie określić, 

bo to nie jest coś odrębnego, co daje 
się zmierzyć. Ta praca rozkłada 
się na trzy różne piony – technolo-
giczny, analizy wielkich danych (Big 
Data) i marketingu cyfrowego, ale 
działy te realizują też inne zadania. 
Na pewno dużo środków pochłania 
utrzymanie danych, w ciągu go-
dziny gromadzimy kilka milionów 
rekordów dotyczących zachowań 
użytkowników. Utrzymywanie ta-
kiej ilości informacji, a później ich 
przeliczenie, to dość duży wydatek. 

To ile rocznie wykładacie na rozwój 
eSky?

Kilkadziesiąt milionów zło-
tych. Cały czas mocno inwestu-
jemy w technologię i produkty, 
prowadzimy też projekty mię-
dzynarodowe. Do utrzymania 
firmy na poziomie, na którym 
się obecnie znajduje, potrze-
bowalibyśmy pewnie 10 proc. 
zespołu. U nas tak to właśnie 
działa, 10 proc. obsługuje bie-
żących klientów, a 90 proc. roz-
wija nowe projekty. W dziale 
IT mamy już ponad 100 osób, 
do tego dochodzą specjaliści od 
produktu. Podstawowa różnica 
między nami a firmami stricte 
turystycznymi polega na tym, że 
u nas odsetek pracowników zaj-
mujących się obsługą klienta nie 
przekracza 50 proc. 

Paweł rek. W ciągu ostatnich 7 lat nasz zespół z kilkunastu osób powiększył się do  
140. W najbliższym czasie planujemy powiększyć go do niemal 200 osób

jubileusz

Polska branża turystyczna jest otwarta na innowacje, mimo że to kosztowna inwestycja.
Pod koniec lutego br. Amadeus Polska hucznie świętował 25-lecie istnienia na rynku.

Profilujemy kam-
panie nacelowane 
na pozyskiwanie 
ruchu, a serwisy 
prowadzimy tak, 
aby oferta była jak 
najlepiej dopaso-
wana do oczekiwań 
internauty.
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Zdradzi Pan, nad czym teraz pracu-
jecie?

Nad wieloma rzeczami, musimy 
wręcz ograniczać projekty, bo pomy-
słów jest dość dużo. Jest to związane 
z tym, że pracujemy na ponad 20 ryn-
kach, na trzech kontynentach. Mamy 
informacje od bardzo szerokiej rze-
szy użytkowników, dzięki czemu 
szybciej reagujemy na pewne trendy. 
Na pewno będziemy rozwijać „ma-
chine learning”, głównie pod kątem 
zarządzania ofertą produktową. Nie 
chcemy już opierać naszego systemu 
na regułach typu „jeżeli użytkownik 
chce lecieć stąd, to pokaż to”, sys-
tem na bieżąco będzie się uczył, jak 
dopasowywać ofertę do klienta. Pod 
kątem produktowym skupiamy się 
na tworzeniu pakietów. 

Nawiązując do doświadczenia firmy 
na różnych rynkach – czy widzi Pan 
jakieś trendy, które mogą pojawić się 
u nas?

Polska jest bardzo zacofana 
w stosunku do innych krajów pod 
względem sposobu korzystania 
z internetu i nowych technologii. 
Jesteśmy za Rumunią, Bułgarią, 
Ameryką Południową, choć wy-
przedzamy Serbię i inne kraje bał-
kańskie. Mam tu na myśli przede 
wszystkim korzystanie z urządzeń 
mobilnych. W Polsce obserwu-
jemy w tym obszarze dużą dyna-
mikę wzrostów, w przypadku eSky 
wskaźnik ten wynosi 50 proc., ale 
na przykład w Rumunii już teraz 
więcej rezerwacji zakładanych jest 
na smartfonach i tabletach niż na 
tradycyjnych komputerach. To, na 
jakim urządzeniu wyszukujemy 
ofertę, ma jednak przełożenie na 
sprzedaż. W przypadku „mobile” 
wskaźnik konwersji jest niższy niż 
na klasycznych komputerach. Dużo 
osób zaczyna poszukiwanie oferty, 
ale go nie kończy, szczyt przeglą-

dania propozycji przypada też na 
inne godziny niż na zwykłych kom-
puterach. Pamiętajmy jednak, że 
świat zmierza w kierunku rozwią-
zań mobilnych, jednym z wyzwań 
jest znalezienie sposobu na zacho-
wanie takiej samej marży w obu 
kanałach. 

Inwestujecie tylko w rozwiązania mo-
bilne?

Nie, pracujemy też stale nad naszą 
stroną internetową, głównie nad po-
prawą jakości korzystania z serwisu. 
Weźmy za przykład czas – jeśli czas 
ładowania strony rośnie z jednej do 
trzech sekund, współczynnik odrzu-
ceń rośnie o 30 proc. Biorąc pod 
uwagę, że miesięcznie mamy 12 mln 
użytkowników, przekłada się to na 
realne straty. Często zmiana grafiki 
czy jednego słowa może znacząco 
wpłynąć na decyzje klientów. Gdy-
byśmy działali tylko w Polsce, nie 
czerpalibyśmy z tego odpowiedniej 
satysfakcji. Międzynarodowy cha-
rakter wpisany jest w DNA eSky.

Rozmawiała Marzena German

Nelly Kamińska

European Best Destination 
to organizacja promująca 
turystykę i kulturę z siedzibą 

w Brukseli. Od dziewięciu lat 
organizuje plebiscyty m.in. na 
najlepszy kurort narciarski 
i najatrakcyjniejsze miasto. 
Spośród miast, które zgłoszą 
swoją kandydaturę, EBD wybiera 
20 uczestników końcowej 
rywalizacji. O nominacji decyduje 
uznana międzynarodowa marka 
i duża liczba pozytywnych opinii 
w internecie. Już sama nominacja 
ma wartość promocyjną – 
przyciąga uwagę użytkowników 
sieci i zwiększa liczbę publikacji 
w mediach. Zwycięzcę wyłaniają 
internauci, głosując przez trzy 
tygodnie na wybrane miasto. 
Stolica Dolnego Śląska zdobyła 
ponad 41 tys. głosów internautów 
ze 146 krajów. W ścisłej czołówce 
znalazły się również: Bilbao, 
Colmar, Hvar i Ryga. W sumie 
oddano ponad 320 tys. głosów. 

– Za tym sukcesem stoi 
ogromne zaangażowanie wrocła-
wian, turystów i wszystkich miło-
śników Wrocławia. Z informacją 
o nominacji i prośbą o oddawanie 
głosów staraliśmy się dotrzeć do 
jak najszerszego grona odbior-
ców, wykorzystując dostępne 
nam kanały i nośniki. Do gło-
sowania na Wrocław zachęcali 
liderzy opinii, m.in. Jarosław 
Kuźniar czy Robert Makłowicz, 
lokalni ambasadorzy, jak Marcin 
Walencik z „Wroclovers” czy cze-
ska blogerka Natálie Raclavská. 
W komunikację włączyły się także 
zagraniczne ośrodki POT i inne 
polskie miasta – mówi Wioletta 

Samborska, dyrektor Biura Pro-
mocji Miasta i Turystyki Urzędu 
Miejskiego Wrocławia.

– Sukces nie byłby jednak moż-
liwy bez konsekwentnej strategii 
kreowania marki Wrocławia po-
przez organizację dużych wyda-
rzeń, którą realizujemy od blisko 
dekady. W 2012 r. gościliśmy pił-
karskie Euro, w 2016 byliśmy Eu-
ropejską Stolicą Kultury, a w 2017 
– gospodarzem The World Games 
Igrzysk Sportów Nieolimpijskich. 
Z miasta tranzytowego zmienili-
śmy się w miasto „citybreakowe”, 
osiągając liczbę 5 milionów tu-
rystów rocznie. Dla porównania 
w 2003 roku mieliśmy ich 1 mi-
lion – dodaje Samborska. 

Tytułu European Best De-
stination instytucje miejskie 
i media mogą używać przez cały 
rok. – Obserwujemy spory od-
dźwięk w mediach tradycyjnych 
i społecznościowych przekłada-
jący się na znaczny ekwiwalent 
reklamowy. Spodziewamy się 
około 15-procentowego wzrostu 
ruchu turystycznego, co zwiększy 

wpływy branży hotelarskiej i ga-
stronomicznej – mówi Wioletta 
Samborska. – Tytuł jest dla nas 
jednym z impulsów do odświe-
żenia marki Wrocławia. Dotąd 
posługiwaliśmy się dokumentem 
„Wrocław w perspektywie 2020 
plus”, jednak wyraźna zmiana 
charakteru miasta w ostatnich 
latach wymaga od nas innego 
spojrzenia na kierunki rozwoju 
turystyki. Naszym priorytetem 
jest zrównoważony rozwój, 
dlatego strategia przyciągania 
turystów będzie miała swoje 
ograniczenia. Zależy nam na 
utrzymaniu liczby turystów na 
poziomie 4-6 mln rocznie. Nie 
chcemy dopuścić do zadepta-
nia miasta. Wielu przepytanych 
przez nas respondentów uważa, 
że atutem Wrocławia jest brak 
podziału na osobne przestrzenie 
dla turystów i dla mieszkańców, 
dzięki czemu ani jedni, ani dru-
dzy nie czują się w mieście intru-
zami. I to jest główne przesłanie 
nowej strategii – konkluduje Wio-
letta Samborska.

Wrocław zwyciężył w konkursie European Best Destination na początku 
lutego, stając się jego pierwszym polskim laureatem. 

wykorzystywane m.in. do persona-
lizowania ofert, kampanii marketin-
gowych dla klientów. Wśród nowości 
technologicznych Paweł Rek wymie-
nia też big data, czyli analizowanie 
dużych zbiorów danych, dzięki któ-
rym podmioty mogą zaoferować 
podróżnym jeszcze większą paletę 
produktów, oraz blockchain – wirtu-
alną księgę do rejestrowania transak-
cji i płatności. – Za 5 lat te trendy będą 
się nadal rozwijać. Na popularności 
zyskają chatboty i alternatywne plat-
formy komunikacji, które mają być 
odpowiedzią na potrzeby pokolenia 
podróżnych przyzwyczajonych do 
działania w sieci.  Dyrektor generalny 
zapewnia, że na te trendy szybko od-
powiadają przedsiębiorcy turystyczni. 
– Choć dla wielu pewnym utrudnie-
niem jest koszt wprowadzania inno-
wacji, mają świadomość, że bez nich 
pozostaną w tyle i wypadną z rynku. 
Dlatego polski rynek jest bardzo na 

nie otwarty, choć nie aż tak jak cze-
ski – mówi Paweł Rek. Wyjaśnia, że 
Polacy lubią kopiować już istniejące 
rozwiązania, Czesi natomiast najbar-
dziej z krajów Europy Środkowej in-
westują w innowacyjne rozwiązania. 
– Tam firmy się wręcz ścigają, żeby in-
nowacyjność wynieść poza tradycyjne 
myślenie, u nas widać większą zacho-
wawczość. To nas trochę ogranicza, 
ale z pewnością nie hamuje rozwoju.

Dyrektor generalny zaznacza że 
firma będzie się rozwijać. Nie chodzi 
wyłącznie o poszerzanie struktur re-
gionalnych, również dywersyfikowa-
nie oferty. – Nasze podejście do klienta 
ewoluuje wraz z jego potrzebami. 
Staramy się jak najbardziej wyspe-
cjalizować w konkretnych obszarach 
działalności, tak jak nasi klienci spe-
cjalizują się dla swoich klientów. To 
proces ciągły, więc i nam przybywa 
celów i zadań do zrealizowania – koń-
czy Paweł Rek.

Marzena German

Od listopada 2017 roku 
na koncie Turys tycz-
nego Funduszu Gwa-
rancyj nego zebranych 
zostało już 50 mln zł 

– taką informację przekazała dy-
rektor Renata Mentlewicz. Wraz 
z wejściem w życie nowej ustawy 
o imprezach turystycznych i po-
wiązanych usługach turystycznych 
dla niektórych przedsiębiorców 
zmieni się wysokość odprowadza-
nej składki. „Wiadomości Tury-
styczne” szczegółowo opisywały już 
nowe zasady, w tym miejscu przy-
pomnijmy jedynie, że od lipca firmy 
będą podzielone na 22 kategorie, 
do których dopasowane zostały 
kwoty, jakie muszą zapłacić na 
TFG. Wszystko zależy od rodzaju 
działalności, a zatem tego, czy są 
typowymi touroperatorami, czy 
przedsiębiorcami ułatwiającymi 
nabywanie powiązanych usług tu-
rystycznych, z jakiego transportu 
korzystają i dokąd wysyłają swoich 
klientów. Renata Mentlewicz mówi, 
że na razie trudno oszacować, jak 
duże będą wpływy pochodzące ze 
składek wpłacanych według no-

wych regulacji, bo w niektórych 
przypadkach kwota spadnie. Ana-
liza danych z TFG pokazuje, że 
w 2017 roku przedsiębiorcy za-
warli 2,3 mln umów, z których 41 
proc. stanowiły te podpisane mię-
dzy majem a sierpniem. Łącznie 
zamówienia o świadczenie usług 
turystycznych podlegających de-
klaracji do TFG obejmowały 6 mln 
turystów, 50 proc. z nich stanowiły 
osoby podróżujące po Polsce i kra-
jach ościennych. Z podsumowania 
dyrektor Mentlewicz wynika rów-
nież, że w styczniu 2018 roku liczba 

klientów biur podróży wzrosła o 45 
proc. rok do roku, w lutym zmiana 
wyniosła 23 proc. na plus. Dyrek-
tor przypomina, że od 1 lipca 2018 
roku, kiedy zacznie obowiązywać 
wspomniana ustawa, działać będzie 
nowa ewidencja przedsiębiorców 
turystycznych. Za jej budowę i pro-
wadzenie odpowiadać ma Ubezpie-
czeniowy Fundusz Gwarancyjny 
(UFG), dane do niego wprowa-
dzać będą natomiast pracownicy 
urzędów marszałkowskich. Wpisy 
widniejące w obecnym rejestrze 
Organizatorów Turystyki i Pośred-
ników Turystycznych zostaną prze-
niesione do nowej bazy, a firmy 
ułatwiające nabywanie powiąza-
nych usług turystycznych, które 
wcześniej nie musiały wpisywać 
się do OTiPT, będą miały obowią-
zek niezwłocznie wystąpić o wpis 
do rejestru. W związku z wejściem 
w życie nowych przepisów zmieni 
się także wzór deklaracji, 1 sierp-
nia 2018 roku będzie pierwszym 
dniem składania ich w nowej for-
mie. Warto pamiętać, że termin 
przekazywania informacji o za-
wartych umowach i składki z nich 
wynikającej pozostaje bez zmian  
(21. dzień każdego miesiąca). 

Nowa ustawa to nowe zasady w TFG
Zasoby na koncie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego rosną.

Renata Mentlewicz: trudno oszacować, 
jak duże będą wpływy do Funduszu.

jubileusz

Polska branża turystyczna jest otwarta na innowacje, mimo że to kosztowna inwestycja.
Pod koniec lutego br. Amadeus Polska hucznie świętował 25-lecie istnienia na rynku.

Statuetkę za zwycięstwo wręczył prezydentowi Wrocławia, Rafałowi Dutkiewiczowi, 
prezes European Best Destination, Maximilien Lejeune. 

Cur ri Cu luM vi TAe
łukasz neska, wiceprezes Zarządu Grupy 
eSky, z Grupą związany od 2008 roku. Ukoń-
czył Nauki Polityczne i Dziennikarstwo oraz 
Zarządzanie i Marketing na UJ
Początkowo zajmował stanowisko mana-
gera marketingu, następnie dyrektora mar-
ketingu eSky.pl S.A i chief marketing officera 
Grupy. Obecnie odpowiada za całość działań 
marketingowych, customer service oraz 
sprzedażowych – w tym rozwój i zarządzanie 
produktami, a także ekspansję geograficzną. 
Doświadczenie zawodowe zdobywa od 20. 
roku życia, zaczynając od Heritage Of Sco-
tland, gdzie jako manager e-commerce był 
odpowiedzialny za marketing sklepów inter-
netowych. Neska może się także pochwalić 
się nagrodą Dyrektor Marketingu 2017.



6 branża TUrYSTYCZna

kA len DA riuM 
Maj
06-08.05 – GTM Germany 
Travel Mart, Messe Dresden, 
Drezno, organizatorzy: Deut-
schen Zentrale für Tourismus, 
Dresden Marketing GmbH,  
www.germany.travel

18-20.05 – Targi Turystyki 
Weekendowej Atrakcje Regio-
nów, Park Śląski, Chorzów, 
organizator: Imprezy Targowe 
Gastronomia i Hotelarstwo,  
www.atrakcje-regionow.pl

18-20.05 – IX Lubelskie Targi 
Turystyczne, Plac Teatralny 
w Lublinie, organizator: Lu-
belska Regionalna Organizacja 
Turystyczna, www.lrot.pl

18-21.05 – V Dni Otwarte Fun-
duszy Europejskich, cała Pol-
ska, organizator: Ministerstwo 
Inwestycji i Rozwoju,  
www.dniotwarte.eu

28-29.05 – X Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa „Mar-
keting turystyczny”, Golden 
Tulip Międzyzdroje Residence, 
organizatorzy: Instytut Przed-
siębiorczości Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Polskie Towa-
rzystwo Ekonomiczne Oddział 
w Szczecinie, www.pte.szcze-
cin.pl

Czerwiec
09.06 – Industriada, Szlak Za-
bytków Techniki Województwa 
Śląskiego, koordynator: Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Śląskiego,  
www.industriada.pl

11-13.06 – 63. sesja Komisji 
Regionalnej ds. Europy Świa-
towej Organizacji Turystyki 
(UNWTO Regional Commis-
sion for Europe), Praga, Cze-
chy, organizator: UNWTO,  
www.europe.unwto.org

22-24.06 – Bydgoski Festiwal 
Wodny Ster na Bydgoszcz, 
Wyspa Młyńska, Bydgoszcz, 
organizator: Miasto Bydgoszcz, 
www.sternabydgoszcz.pl

wAż Ne TeR MI Ny

MI NĄŁ TER MIN

30 kwietnia – minął termin skła-
dania formularzy zgłoszeniowych 
w konkursie na najlepszy obiekt 
turystyki na obszarach wiejskich 
w Wielkopolsce organizowanym 
przez Departament Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Wielko-
polskiego.

W NAJ BLIŻ SZYM CZA SIE
7 maja 2018 – upływa termin skła-
dania wniosków w konkursie Po-
morskiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej na wsparcie działań 
promocyjnych realizowanych przez 
członków PROT w 2018 roku. 

pOT

Zmiana warty w ZOPOT-ach 
Nelly Kamińska

Rekrutacja trwa od początku 
lutego. Jak informuje rzecznik pra-
sowy POT, Grzegorz Cendrowski, 
konkurs został ogłoszony „zgodnie 
z bieżącymi potrzebami”. Dyrek-
torom placówek w Rzymie, Peki-
nie i Tokio w drugiej połowie tego 
roku kończą się kontrakty, dyrektor 
ZOPOT w Nowym Jorku poprosiła 
o skrócenie kadencji z powodów 
osobistych, zaś dyrektor ośrodka 
w Londynie odszedł na emeryturę 
(obecnie p.o. dyrektora jest tam Do-
rota Wojciechowska). 

Do konkursu stanęło 67 kandy-
datów, w tym jeden z obecnych dy-
rektorów. Najwięcej było chętnych 

do pracy w Nowym Jorku. Aż 47 
ofert zostało odrzuconych z powodu 
niespełnienia wymogów formal-
no-prawnych. Ostatecznie w grze 
pozostało 20 kandydatów. POT 
wymaga od nich tytułu magistra, 
udokumentowanej biegłej znajomo-
ści angielskiego i/lub języka kraju, 
w którym znajduje się placówka 
oraz co najmniej pięcioletniego 
stażu pracy w turystyce, marketingu, 
sprzedaży, public relations, admini-
stracji publicznej lub dyplomacji, 
w tym co najmniej trzech lat na sta-
nowisku kierowniczym. Inne obo-
wiązkowe wymogi to niekaralność 
i prawo jazdy kategorii B. Warun-
kiem udziału w konkursie było także 
przedstawienie na piśmie koncepcji 

działania na wybranym rynku w la-
tach 2019-2021. Kandydat nie musi 

mieć polskiego obywatelstwa, jeśli 
biegle zna język polski. Pożądana 

Pięć z piętnastu Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej będzie miało nowych dyrektorów. 

Stanowiska najdłużej piastują Włodzimierz Szeląg i Agata Witosławska. 

Klienci biur podróży zaplanowali długi weekend majowy ze sporym wyprzedzeniem. Większość ofert  
zniknęła na wiele miesięcy przed terminem wyjazdu.
Nelly Kamińska

Dziewięć dni wol-
nego, w tym tylko 
trzy dni urlopu – 
tegoroczny długi 
weekend majowy 

wypadł w kalendarzu wyjątkowo 
korzystnie. Kto jednak czekał 
z kupnem wyjazdu w biurze po-
dróży do ostatniej chwili, nie miał 
w czym wybierać. – Majówka zo-
stała dawno sprzedana, tuż przed 
weekendem zostały tylko poje-
dyncze miejsca – mówi Krzysztof 
Piątek, prezes Polskiego Związku 
Organizatorów Turystyki. Wedle 
danych PZOT dynamika wzrostu 
sprzedaży wyjazdów w okresie od 
końca kwietnia do 6 maja wynio-
sła 39 procent. 

krócej, ale częściej
Coraz bardziej widoczna jest 

tendencja do rezerwowania wy-
jazdów – również majówkowych 
– z dużym wyprzedzeniem. – Po 
raz kolejny okazało się, że ci, któ-
rzy kupili wyjazd na majówkę 
w okresie obowiązywania oferty 
first minute, a więc jeszcze w ze-
szłym sezonie, zaoszczędzili sporą 
kwotę. Już w kwietniu wolnych 
miejsc było niewiele, za to różnice 
w cenach były ogromne i sięgały 
2000 złotych za rezerwację dla 
dwóch osób – potwierdza Joanna 
Kucińska, właścicielka Travel 
Caffe z Katowic. – Po first minute 
następny wielki boom na zakupy 
majówkowe przychodzi w stycz-
niu. Klienci widzą, że pierwsza 
pula się sprzedała, a ceny zaczy-
nają rosnąć, więc dość szybko 
podejmują decyzję o zakupie. Te 
drugie, styczniowe „firsty” bardzo 

dobrze odzwierciedlają trendy 
nadchodzącego sezonu. W tym 
roku absolutnym hitem jest Tur-
cja. Po raz pierwszy od dwóch lat 
nie musimy przekonywać klien-
tów do tego kierunku – dodaje. 

– Kolejne zjawisko, które obser-
wujemy już od dobrych paru lat, 
to skracanie się średniego czasu 
wyjazdu na korzyść krótszych, 
ale częstszych wypadów w ciągu 
całego roku, m.in. w terminach 
okołoświątecznych. Średni czas 
wyjazdu z biurem podróży z bli-
sko 10 dni przed kilku laty zmalał 
do około ośmiu dni. Ludzie chcą 
wyjeżdżać częściej, bo ich na to 
stać. Dwucyfrowe tempo wzrostu 
wyjazdów z biurami podróży to 
statystyczny wynik tego zjawiska 
– wyjaśnia Krzysztof Piątek. 
Najbardziej obleganym terminem 
jest majówka. – Klienci coraz chęt-
niej wyjeżdżają również na Wiel-
kanoc. Przez ostatnie dwa lata 
wybór ofert w tym okresie wzrósł 
o około 25 procent. Następny pod 
względem popularności jest długi 
weekend czerwcowy – dodaje Jo-
anna Kucińska.

na majówkę do Turcji i grecji
Tegoroczna majówka należała 

do Grecji i Turcji. W Travelplanet.pl  
prym wiodła Grecja pomimo 
spadku sprzedaży z 34 do 28 
procent. Wiceliderem była Tur-
cja ze wzrostem z nieco ponad 
10 do prawie 20 procent. Hisz-
pania spadła z drugiego na trze-
cie miejsce (13 procent), choć 
średni koszt rezerwacji jest niższy 
od ubiegłorocznego o ok. 200 zł 
na osobę. Czwarte miejsce zajął 
Egipt z takim samym jak w 2017 
roku, 8-procentowym udziałem 

w sprzedaży. Wprowadzenie 
przez touroperatorów Bułgarii 
jako propozycji na weekend ma-
jowy od razu zaowocowało nie-
mal 5-procentową popularnością 
i piątym miejscem w zestawieniu. 
Uwagę zwraca wysoka, szósta 
pozycja Polski (3 procent), któ-
rej w ubiegłym roku w ogóle nie 
było w pierwszej dziesiątce. Zwa-
żywszy na specyfikę organizacji 
wypoczynku w kraju (raczej bez 

pośrednictwa biura podróży), 
należy uznać, że to bardzo dobry 
wynik. – Od dwóch lat wyraźnie 
widać efekt 500+. Z oferty mojego 
biura na majówkę i długi weekend 
czerwcowy korzysta coraz więcej 
rodzin z dziećmi – zauważa Jerzy 
Nesteruk, właściciel Biura Tury-
styki Aktywnej Nes-Tur, organi-
zator m.in. spływów kajakowych 
i wycieczek rowerowych po Pod-
lasiu. 

Majówka jak drugie wakacje . Liderami Turcja i Grecja



unWTO

Leo Messi ambasadorem w UNWTO.  
W początkach kwietnia br.gwiazdor futbolu 
Leo Messi został mianowany przez sekre-
tarza generalnego Światowej Organizacji 
Turystyki ambasadorem ds. zrównoważonej 
turystyki. MO

kierunki

Maltański POT ma nowe logo Mal-
tańska Organizacja Turystyczna przeszła 
rebranding, w wyniku którego zyskała 
nowe logo. Nowy znak jest też bardziej 
dynamiczny i kolorowy niż  
jego poprzednik. MO

pOT

Zmiana warty w ZOPOT-ach 
Pięć z piętnastu Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej będzie miało nowych dyrektorów. 

Klienci biur podróży zaplanowali długi weekend majowy ze sporym wyprzedzeniem. Większość ofert  
zniknęła na wiele miesięcy przed terminem wyjazdu.

Więcej zwiedzania
Z kolei pierwsza piątka Fly.pl to 

Turcja (25 procent), Grecja (19), Egipt 
(14), Hiszpania (10) i Tunezja (6). 
Wzrósł odsetek wyjazdów łączących 
wypoczynek ze zwiedzaniem. Prawie 
11 procent rezerwacji dokonanych na 
tym portalu stanowiły wycieczki ob-
jazdowe, a najczęstsze kierunki po-
dróży to Bałkany (głównie Albania), 
Włochy, Turcja oraz kraje egzotyczne 
(Tanzania, Kenia, Chiny). Ranking 

kierunków sporządzony przez PZOT 
na podstawie danych z systemu re-
zerwacyjnego MerlinX za okres od 29 
kwietnia do 6 maja wygląda następu-
jąco: Antalya (11 procent), Heraklion 
(9,5), Chania (5,7), Hurghada (5,6), 
Bodrum (4,7). – Po majówce jak za-
wsze przyjdzie sprzedażowy dołek. 
Terminy po weekendzie majowym aż 
do początku wakacji szkolnych sprze-
dają się ciężko. To wynik chwilowego 
przesytu – mówi Krzysztof Piątek.

Majówka jak drugie wakacje . Liderami Turcja i Grecja Kraków na czele  
City Costs Barometer 
Warto wybrać się do Krakowa, tam turysta wyda najmniej. 
Dominka Głuch

Post Office Travel Money, brytyjska firma zajmu-
jąca się międzynarodowymi przekazami pie-
niężnymi, już po raz dziesiąty stworzyła ranking 

najtańszych miast w Europie, które warto odwiedzić 
podczas krótkiego wiosennego urlopu. City Costs Ba-
rometer 2018 powstał w oparciu o szacowanie śred-
nich wydatków poniesionych przez turystę w różnych 
miastach Europy. 

Brytyjczycy porównali ceny dóbr i usług, które 
zwykle wykorzystywane są podczas podróży i wypo-
czynku. Pod uwagę wzięto ceny napojów, takich jak 
kawa, piwo, wino, coca-cola, posiłku dla dwóch osób, 
48-godzinnego biletu na przejazd komunikacją miejską 
oraz dwóch nocy w hotelu w pokoju dwuosobowym. 
Ponadto porównano koszt przejazdu autobusem tu-
rystycznym, wstępu do obiektów dziedzictwa kultu-
rowego, biletu do muzeum i galerii oraz dojazdu na 
lotnisko. W tegorocznym rankingu znalazło się 36 
miast, a prym wśród nich wiodą wschodnioeuropejskie 
metropolie. Co ciekawe, pierwsze miejsce w ogólnym 
zestawieniu zajmuje Kraków. Polskie miasto polecane 
jest brytyjskim turystom jako najtańsze. – W Krakowie 
wypijemy tanią kawę, znajdziemy niedrogi nocleg, od-
wiedzimy ciekawe miejsca i nie wydamy fortuny. To 
najkorzystniejszy dla kieszeni stosunek ceny do jako-
ści – przekonuje Post Office Travel Money. Na podium 
uplasowało się także Wilno i Ryga, a na kolejnych miej-
scach Warszawa i Budapeszt. Okazuje się, że nie tylko 
w Europie Wschodniej ceny są niskie. Ateny również 
należą do miast, w których turysta nie wyda wiele, 

zwłaszcza jeśli chodzi o posiłki. Z rankingu wynika, że 
warto wybrać się ponadto do Lille i do Lizbony, a także 
do Sztokholmu, w którym ceny w porównaniu do ubie-
głego roku spadły o 15 procent. DG

Monika Gajewska-Okonek

W spotkaniu z udziałem 
przedstawicieli polskiej 
i rosyjskiej branży 

turystycznej wzięły udział 22 firmy 
z Polski i blisko 60 z Obwodu 
Kaliningradzkiego. Głównym 
tematem rozmów stolikowych były 
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, 
które w tym roku odbędą się na 
terenie Federacji Rosyjskiej. Kilka 
spotkań Mistrzostw Świata zostanie 
rozegranych w Kaliningradzie. – 
Dla Polski, a w szczególności dla 
regionu Warmii i Mazur, a także 
Pomorza, jest to szansa na promocję 
i zachęcenie części zagranicznych 
kibiców, aby wolny czas spędzili 
w Polsce – mówi Magdalena Krucz, 
dyrektor ZOPOT w Moskwie. Polskie 
hotele z myślą o kibicach piłkarskich 
przygotowały konkurencyjne oferty 
na zakwaterowanie. Kaliningradzka 
branża może je zaproponować 
swoim kontrahentom, ponieważ 
w samym Kaliningradzie brakuje 
odpowiedniej ilości miejsc 
noclegowych. – Co więcej, niektóre 
z nich znacznie podniosły ceny na 
czas trwania piłkarskich mistrzostw 
świata – dodaje Krucz. W czasie 
warsztatów przedstawiono także 

propozycje krótkich, weekendowych 
pobytów w Polsce. Coraz częściej 
pojawiają się bowiem informacje, 
że mieszkańcy obwodu w trakcie 
mistrzostw, będą chcieli wyjechać 
ze swojego regionu. Jak się okazuje, 
sporym zainteresowaniem wśród 
Rosjan cieszą się pakiety SPA, a także 
zwiedzanie połączone z robieniem 
zakupów w polskich centrach 
handlowych. Nie brakuje zapytań 
dotyczących turystyki aktywnej – 
tu Rosjanom polecany jest odcinek 
trasy Green Velo przebiegający 
przez region warmińsko-mazurski. 
– Bliskość naszego regionu jest 
szansą na rozwój kontaktów 
z Rosją, a jedynym utrudnieniem 

są ograniczenia w ruchu 
przygranicznym czy uzyskaniem 
w krótkim czasie wizy – mówi 
Justyna Szostek, dyrektor biura 
Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej 
Organizacji Turystycznej. 

W uroczystości otwarcia 
warsztatów wzięła udział m.in  
Konsul Generalna RP w Kali-
ningradzie Anna Nowakowska, 
poseł Andrzej Maciejewski oraz 
wicemarszałek województwa 
warmińsko-mazurskiego, Wio-
letta Śląska-Zyśk.

21 lutego, Warsztaty turystyczne dla 
polskiej i rosyjskiej branży turystycznej,  
Kaliningrad

Polska zaprasza kibiców
Polscy touroperatorzy i hotelarze promowali się w Kaliningradzie.

Sporym zainteresowaniem wśród Rosjan cieszą się pakiety SPA.
jest znajomość zagadnień z zakresu 
komunikacji i marketingu, produk-
tów turystycznych Polski, ustawy 
o usługach turystycznych, „Strategii 
marketingowej Polski w sektorze tu-
rystyki na lata 2012-2020”, ustawy 
i statutu POT oraz procedur związa-
nych z zamówieniami publicznymi. 
Atutem jest praktyka w kierowaniu 
projektami i organizowaniu kam-
panii promocyjnych, odporność na 
stres, komunikatywność, umiejęt-
ność pracy w zespole i zarządzania 
personelem.

Po przeprowadzeniu rozmów 
kwalifikacyjnych z kandydatami ko-
misja rekrutacyjna wybierze dyrek-
torów w drodze tajnego głosowania. 
– Prezes POT może jednak nie za-

akceptować kandydatur i wszcząć 
kolejne postępowania konkursowe 
na te same stanowiska – zastrzega 
Grzegorz Cendrowski. – Procedura 
rekrutacyjna wciąż trwa. Rozstrzy-
gnięć należy spodziewać się w dru-
giej połowie maja – dodaje.

Kadencja dyrektora ZOPOT trwa 
33 miesiące. Jeśli sprawujący urząd 
dyrektor chciałby przedłużyć kon-
trakt, musi ponownie stanąć do 
konkursu. Swoje stanowiska naj-
dłużej piastują Włodzimierz Szeląg 
w Wiedniu (od 2000 r.) i Agata Wi-
tosławska w Madrycie (od 2003 r.).

Średnie wynagrodzenie dyrektora 
zagranicznego ośrodka POT to obec-
nie około 3 tysiące euro. Z pensji musi 
on również opłacić mieszkanie.

Średni czas  
wyjazdu z biurem 
podróży z blisko 
dziesięciu dni, 
przed kilku laty, 
zmalał do około 
ośmiu dni.
krzysztof Piątek,  
Neckerman  
Podróże

Ci, którzy kupili 
wyjazd na ma-
jówkę jeszcze 
w zeszłym sezonie, 
zaoszczędzili  
sporą kwotę. 
joanna   
kucińska,  
Travel Caffe

Z oferty na 
majówkę i długi 
weekend czerw-
cowy korzysta 
coraz więcej  
rodzin z dziećmi
jerzy nesteruk,  
Nes-Tur

Pozy-
cja

Wielka 
Brytania  
i Irlandia

Suma  
kosztów (£):

1. Edynburg 291,30

2. Belfast 315,40

3. Londyn 351,25

4. Dublin 388,17

Pozy-
cja

Europa 
Północna:

Suma  
kosztów (£):

1. Wilno 165,53

2. Ryga 172,17

3. Tallin 252,19

4. Sztokholm 386,87

5. Helsinki 387,36

6. Kopenhaga 470,60

7. Reykiawik 509,64

8. Oslo 510,47

Pozy-
cja

Europa 
Zachodnia

Suma  
kosztów (£):

1. Ateny 200,42

2. Lizbona 208,85

3. Lille 208,95

4. Valletta 212,39

5. Strasburg 234,97

6. Nicea 245,57

7. Monachium 274,11

8. Rzym 281,86

9. Berlin 282,22

10. Palma 283,45

11. Wiedeń 316,05

12. Paryż 319,61

13. Barcelona 349,77

14. Brugia 352,01

15. Genewa 352,06

16. Madryt 369,23

17. Wenecja 423,03

18. Amsterdam 534,51

Pozy-
cja

Europa 
Wschodnia

Suma  
kosztów (£):

1. Kraków 164,80

2. Warszawa 180,53

3. Budapeszt 183,51

4. Moskwa 199,64

5. Praga 199,86

6. Dubrownik 224,74

ŚREDNIE WYDATKI PONOSZONE PRZEZ TURYSTĘ
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Edukacji i biznesowi nie po drodze?
Szkoły wyższe kształcące kadry dla turystyki starają się na bieżąco reagować na potrzeby rynku.
Małgorzata Orlikowska

Dynamiczne zmiany 
polityczne, ekono-
miczne, technolo-
giczne czy społeczne, 
do jakich dochodzi 

w ostatnich latach w Polsce skut-
kują powstawaniem nowych gałęzi 
turystyki i kreowaniem nowych 
mód i zwyczajów podróżniczych 
turystów. Aby nie wypaść z rynku 
turystycznego, podmioty na nim 
działające muszą się jak najszyb-
ciej do tych trendów dostosować, 
co oznacza, że i na barkach sektora 
edukacyjnego powinien spoczywać 
obowiązek uwzględniania w pro-
gramach nauczania przyszłych kadr 
turystycznych nowych umiejętności 
i kompetencji. To rodzi pytania o to, 
czy uczelnie są dziś świadome po-
trzeb jakie ma rynek, a właściwie, 
czy sektory edukacyjny i biznesowy 
współpracują ze sobą, by zsynchro-
nizować te potrzeby z ofertą na-
uczania?

Studia nie na całe życie
Prof. Ewa Dziedzic, kierownik 

Katedry Turystyki SGH w War-
szawie uważa, że choć taka współ-
praca jest podejmowana, to z uwagi 
na specyfikę rynku turystycznego 
nigdy nie będzie w stu procentach 
satysfakcjonująca dla obu stron. 
Dlaczego? – Szkoły wyższe odpo-
wiadają na zapotrzebowanie rynku 
w takim stopniu, w jakim mogą. 
Trzeba pamiętać, że konkretne po-
trzeby, trendy ujawniają się dziś, 
a kształcenie to proces wieloletni, 
więc to, czego studenci uczą się dziś, 
może, ale nie musi być potrzebne 
za kilka lat. Programy nauczania 
ewoluują, ale nigdy nie będą ide-
alnie dopasowane do aktualnych 
wymogów – wyjaśnia prof. Dzie-
dzic. Dodaje, że to również efekt 
rozbieżnych zdań praktyków i teo-
retyków co do tego, które trendy 
i zjawiska są istotne dla rynku tury-
stycznego, a do których należy się 
przygotować, bo będą istotne w nie-

dalekiej przyszłości. – Praktycy pa-
trzą na rynek turystyczny z punktu 
widzenia tego, co teraz, teoretycy 
postrzegają go szerzej, w perspek-
tywie kilkuletniej. W rezultacie 
bywa, że praktycy ignorują prze-
widywania teoretyków, uważając 
je za nieistotne z punktu widzenia 
teraźniejszości – mówi profesor. 

Doszkalanie jest niezbędne
To dlatego coraz więcej uczelni 

decyduje się na tworzenie progra-
mów i kursów uzupełniających 
studia, które ułatwiłyby studentom 
i absolwentom dobry start w pracy 
w branży turystycznej. W tym roku 
akademickim AWF Poznań uru-
chomił na przykład 2 programy 
studiów podyplomowych. Od 2 lat 
prowadzi też kursy doszkalające 
w ramach Programu Operacyj-
nego „Wiedza, Edukacja, Rozwój” 
(POWER) – Strefa Rozwoju Kom-
petencji, które mają na celu „pod-
niesienie kompetencji zawodowych 
oraz komunikacyjnych studentów, 
odpowiadających potrzebom go-
spodarki, rynku pracy i społeczeń-
stwa”. Jak mówi prof. Beata Pluta, 
dziekan Wydziału TiR poznańskiej 
uczelni, program umożliwia 200 
studentom przygotowywanie się do 
wejścia na rynek usług turystycz-
nych. – W ramach programu jest 
przygotowanych kilkanaście mo-
dułów, każdy student bierze udział 
w 3 obowiązkowych certyfikowa-
nych kursach, np. kasjera lotni-
czego, konsultanta biura podróży, 
obsługi systemu gym manager, czy 
też specjalistów ds. turystyki w j. 
angielskim, warsztatach szkolących 
m.in. umiejętności miękkie oraz re-
alizuje zadania praktyczne w for-
mie projektowej – wyjaśnia prof. 
Beata Pluta. Uczelnia przystąpiła 
do programu, chcąc wyposażyć stu-
dentów w kompetencje zawodowe, 
których nie mieliby szans uzyskać, 
bazując jedynie na programie na-
uczania w ramach studiów. Kursy 
w ramach wzmiankowanego pro-
gramu prowadzi dla studentów kie-

runków turystycznych wiele innych 
jednostek dydaktycznych w kraju.  

O podnoszenie kompetencji przy-
szłych kadr turystycznych dba też 
sektor prywatny, np. Guidee Bed-
narek Group Tourism Management. 
Jednym z profili jej działalności są 
warsztaty prowadzone w ramach 
Akademii Rozwoju, dedykowane 
m.in. uczelniom o profilu turystycz-
nym. W czasie szkoleń uczestnicy 
zyskują wiedzę i umiejętności prak-
tyczne z zakresu technik komuni-
kacji z klientem, rozwiązywania 
trudnych sytuacji czy przekazywa-
nia treści merytorycznych. – Kieru-
jemy je do pilotów, przewodników, 
rezydentów i animatorów – per-
sonelu bezpośrednio związanego 

z obsługą klienta podczas realizacji 
imprezy. Z doświadczenia pocho-
dzącego m.in. z obszaru organi-
zacji imprez turystycznych wiem, 
że to ten sektor personelu obsługi 
klienta powinien być szczególnie 
„zaopiekowany” w zakresie szko-
leniowym, a w związku z tym wy-
kazywać się dużą wiedzą dotyczącą 
obsługi turystów, czyli odbiorców 
produktu turystycznego – wyjaśnia 
Katarzyna Bednarek, wiceprezes 
zarządu firmy. 

Formalności utrudniają współpracę
Ułatwianiu adeptom turystyki 

wejścia na rynek pracy mają służyć 
również praktyki. Aby zapewnić 
studentom wysoki poziom zajęć 

TOurOperATOr

Seniorzy pomogą rozwinąć turystyczny biznes

Marzena German

Christian Tour kilka mie-
sięcy temu przeniósł swoją 
siedzibę z Warszawy do 

Katowic. Firma planuje dalej 
działać na polskim rynku, a żeby 
wyróżnić się na tle konkurencji, 
będzie rozwijać program podróży 
dla seniorów. – Christian Tour jest 
bardzo znany w Rumunii z oferty 
dla osób starszych – mówi Anna 
Rozwadowska, menedżer biura 
w Polsce. – Byłam zaskoczona 
rozmachem, z jakim realizowany 
jest program na rodzimym rynku 
naszej firmy – dodaje. Klienci 
rumuńscy latają do Hiszpanii, 
Portugalii, Turcji na Węgry, do 
Francji oraz Włoch. Ostatni pro-
gram to Nowy Jork dla seniorów. 

I właśnie oferta dla „srebrnych” 
klientów ma być realizowana 
w Polsce. – Już w zeszłym se-
zonie nasz program w dużej 
mierze oparty był o wyjazdy dla 
seniorów. U nas największą po-
pularnością cieszyła się Sycylia, 
nieźle sprzedawały się też pobyty 
w Kampanii, w pobliżu Neapolu 
oraz hiszpańska Północ, kon-
kretnie Santander – dodaje Anna 
Rozwadowska. 

Wybór kierunków podykto-
wany jest dostępnością oferty 
lotniczej, na przykład do wspo-
mnianego Santander klienci do-
latują tanimi liniami lotniczymi. 
Właściciele Christian Tour 
chcieliby rozwijać Hiszpanię, 
zarówno lądową, jak i wyspy, 
w tym kraju firma posiada wła-

sną firmę incomingową, zloka-
lizowaną na Teneryfie. Ostatnio 
zainwestowała tam również we 
flotę transportową, co było jed-
nym z powodów, dla których 
właściciel Christian Tour ogra-
niczył wydatki w Polsce. Anna 
Rozwadowska jest przekonana, 
że kierunek ten, podobnie jak 
i inne z programu touroperatora, 
będzie się cieszył zainteresowa-
niem polskich seniorów. – Nasz 
program gwarantuje klientom 
pełną opiekę praktycznie przez 
cały czas pobytu. Goście mogą 
kontaktować się z rezydentem 
w dowolnym momencie urlopu, 
ponieważ mieszka on w tym 
samym hotelu co oni. Towarzy-
szy im również w czasie wycie-
czek fakultatywnych wliczonych 

w cenę wyjazdu – informuje. 
Koszt tygodniowego pobytu za-

Christian Tour chce wyróżniać się ofertą dla seniorów. To właśnie na niej wyrósł na potęgę na swoim rodzimym rynku.

Anna Rozwadowska: Już w zeszłym se-
zonie nasz program w dużej mierze oparty 
był o wyjazdy dla seniorów.

izbY

WIT pomaga 
kształcić 
7 marca Wielkopolska Izba Tury-
styczna podpisała porozumienie 
o współpracy z Centrum Wspar-
cia Rzemiosła, Kształcenia Dual-
nego i Zawodowego w Poznaniu. 
Obie instytucje będą kooperować 
w ramach międzynarodowego 
programu Erasmus+ „Part-
nerstwa strategiczne”, którego 
zadaniem jest wdrażanie i upo-
wszechnianie innowacyjnych 
rozwiązań i dobrych praktyk 
w szkolnictwie wyższym. Celem 
projektu jest przede wszystkim 
modernizacja oferty dydaktycz-
nej uczelni, jej lepsze dostoso-
wanie do potrzeb rynku pracy 
i wymagań pracodawców oraz 
podniesienie jakości kształcenia 
i szkoleń zawodowych. NEl

Izby na Warsaw 
Bus 2018
Seminarium turystyczno- 
-transportowe zorganizowane 
przez Krakowską Izbę Turystyki, 
Polską Izbę Turystyki, Warszawską 
Izbę Turystyki, Wielkopolską Izbę 
Turystyczną oraz Związek Praco-
dawców Turystyki Lewiatan od-
było się 21 marca podczas targów 
Warsaw Bus 2018 w Nadarzynie. 
Wśród omawianych tematów 
znalazły się: zmiany w opodatko-
waniu polskich przedsiębiorców 
podatkiem VAT w Europie, zakres 
działań oraz zadania Rady ds. 
Kompetencji Sektora Turystyki, 
kreatywne rozwiązania w branży 
turystycznej i transportowej, 
wynagrodzenie kierowców oraz 
paszport pilota/przewodnika jako 
dokument potwierdzający kompe-
tencje i doświadczenie w obsłudze 
ruchu turystycznego. NEl

DIT szkoli 
branżę 
z marketingu
Efektywny marketing internetowy 
dla branży turystycznej to temat 
szkolenia, na które zaprasza Dol-
nośląska Izba Turystyki (17 maja, 
Dolnośląska Izba Gospodarcza we 
Wrocławiu). Poprowadzi je Mateusz 
Biernacki – współwłaściciel firmy 
RekinySukcesu.pl, specjalista od 
tworzenia nowych kanałów dotar-
cia do klienta. Wśród omawianych 
zagadnień znajdą się m.in.: cykl De-
minga i trzy podstawy marketingu, 
content marketing – jak pisać teksty, 
strona internetowa – niezbędnik 
przedsiębiorcy, kampanie online – 
dobór kanałów i proste rozwiązania 
oraz analityka działań. Koszt szko-
lenia dla członków DIT – 30 zł, dla 
niezrzeszonych – 100 zł. Zgłoszenia 
do 7 maja na adres dit@dit.wroc.pl 
(liczba miejsc ograniczona). NEl.

Amadeus Polska 
pod nowym 
adresem
Firma Amadeus Polska zmieniła 
siedzibę. Z ul. Domaniewskiej 49 
w Warszawie, gdzie dotychczas 
była zlokalizowana, przeniosła się 
w Aleje Jerozolimskie 142, budy-
nek West Station. Pod tym adre-
sem firma działa od 23 kwietnia 
br. Numery telefonów do firmy, 
w tym na centralę: (22) 539 42 00, 
nie ulegają zmianie. MO
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ETI w Niemczech obchodzi 
w tym roku 20-lecie 
istnienia, niedługo minie 

rok, odkąd firma pojawiła się 
w Polsce. – Choć zaczęliśmy 
działać dość późno, bo dopiero 
w czerwcu, do lutego tego roku 
udało nam się sprzedać ofertę dla 
5 tys. osób, które pojechały z nami 
na wakacje do Egiptu – mówi 
Kamil Kurak, dyrektor biura 
w Polsce. Do grudnia 2018 roku 
touroperator zamierza wysłać na 
wakacje 15 tys. turystów. Na ten 
rok firma planuje potrojenie oferty 
hotelowej do około stu obiektów. 
Nadal wiodącym produktem 
będą te z sieci Red Sea Hotels, 
należące do właściciela ETI. – Red 
Sea Hotels są w Polsce dostępne 
tylko za naszym pośrednictwem, 
nie przewidujemy ich sprzedaży 
przez innych touroperatorów – 
informuje Kamil Kurak. 

Poza dobrą jakością obiektów 
klientów kusi też program lojal-
nościowy Marhaba Club, który 
uprawnia do otrzymania zniżek 
na kolejne pobyty w obiektach tej 
sieci. Dyrektor na Polskę twier-
dzi, że gości powracających do 
hoteli Red Sea jest coraz więcej, 
także w Polsce. – Turyści prze-
stali już pytać, czy w Egipcie jest 
bezpiecznie, choć takie obawy 
mieli jeszcze na początku naszej 
działalności w Polsce. Dziś do-
pytują raczej o szczegóły oferty 
i różnice między poszczególnymi 
obiektami – informuje Kamil 
Kurak. Obecnie największym 
zainteresowaniem cieszy się Ma-
kadi Bay w regionie Hurghady, 

dobrze sprzedają się również 
pobyty w Marsa Alam i Szarm 
el-Szejk. Choć może to wydawać 
się dziwne w kontekście ostatnich 
lat dla turystyki Egiptu, w Hur-
ghadzie zaczyna robić się za cia-
sno. – To jeden z powodów, dla 
których Red Sea Hotels inwestuje 
w kolejne obiekty – mówi Kamil 
Kurak. W położonym niedaleko 
Sahl Hasheesh sieć buduje sie-
dem nowych hoteli, które łącznie 
dysponować będą 2,5 tysiącami 
pokoi, z czasem będą też do-
stępne w Polsce. Kolejnym pomy-
słem na rozwój firmy w naszym 
kraju jest włączanie do oferty no-
wych kierunków. W Niemczech 

touroperator znany jest nie tylko 
z wycieczek do Egiptu, ale rów-
nież do Hiszpanii, Grecji, Turcji, 
Chorwacji, Włoch, Tunezji i in-
nych. Touroperator planuje też 
wprowadzić do sprzedaży rejsy 
po Nilu. Kwestia ta jest na razie 
dyskutowana.

Od kwietnia 2018 r. zarząd 
spółki ETI powierzył stanowisko 
dyrektora handlowego Grze-
gorzowi Karolewskiemu. Ra-
portować będzie do dyrektora 
zarządzającego Martina Hafnera, 
który z Wiednia nadzoruje spółki 
w krajach Europy Środkowej. – 
Mamy ambitny plan zyskania po-
zycji jednego z najważniejszych 
graczy w segmencie wyjazdów 
do Egiptu – mówi nowy dyrektor. 
Cel ten Grzegorz Karolewski chce 
osiągnąć, stawiając na mocną 
współpracę z agentami. Ci ostatni 
to nie tylko tradycyjne biura agen-
cyjne i portale, ale też organizato-
rzy MICE czy inni specjaliści (np. 
szkoły nurkowania), z którymi 
dyrektor miał okazję współpra-
cować bliżej jako szef polskiego 
oddziału Qatar Airways. Zdaniem 
Karolewskiego rynek agencyjny 
stał się na przestrzeni ostatnich 
pięciu lat bardziej profesjonalny. 
Ostatnio pracował z nim właśnie 
pół dekady temu jako dyrektor 
Oasis Tours. – Widać silny trend 
do konsolidacji, powstają duże 
sieci, których szefowie mają jasno 
określone strategie rozwoju, a to 
wymaga biznesowego podejścia 
ze strony partnerów. My takim 
podejściem zamierzamy przeko-
nać ich do zacieśnienia współ-
pracy z ETI – mówi Grzegorz 
Karolewski. 

eurOpA 

ETI: klienci nie pytają już  
o bezpieczeństwo 
W tym roku ETI, specjalista od Egiptu, mocno powiększy ofertę. 

Edukacji i biznesowi nie po drodze?
Szkoły wyższe kształcące kadry dla turystyki starają się na bieżąco reagować na potrzeby rynku.

praktycznych kilka lat temu usta-
wowo wprowadzono obowiązek 
powoływania na uczelniach tzw. 
rad przedsiębiorców, czyli ciał 
doradczych złożonych z przedsię-
biorców wybranych branż, których 
zadaniem było m.in. umożliwienie 
odbywania praktyk w ich zakładach 
oraz wpływanie na praktyczną 
część edukacji. Jak uważa Józef Ra-
tajski, wiceprezes Rady ds. Kompe-
tencji Sektora Turystyki, choć wiele 
szkół takie rady utworzyło, niewiele 
z ich działalności wynika, bo obie 
strony nie do końca widzą sens ich 
przeprowadzania. – Uczelnie zbyt 
wolno reagują na zmiany progra-
mowe wynikające z zapotrzebowa-
nia biznesu, choć coraz więcej jest 
dobrych przykładów takiej współ-
pracy. Szkoły zaczynają wreszcie 
rozumieć, że jeśli nie pójdą w kie-
runku solidnej współpracy, to przy 
sporym problemie z naborem na 
kierunki turystyczne, skończyć się 
to może nawet ich zamknięciem – 
wyjaśnia Józef Ratajski. 

Przedsiębiorców do współpracy 
przy praktykach zniechęcają względy 
prawne i formalne związane np. 
z ochroną danych osobowych, zbyt 
krótkim okresem trwania praktyk, 
brakiem wynagrodzenia dla opieku-
nów praktykantów i samych prakty-
kantów. – Te bariery trzeba pokonać, 
jeśli chcemy, by system przynosił 
efekty – mówi wiceprezes Rady i pre-
cyzuje, że to zadanie dla ministrów 
pracy i nauki. Rada nie zamierza 
jednak czekać bezczynnie na ruchy 
władz rządowych. Przygotowuje 
właśnie rekomendacje dla PARP do 
programu Power na dokształcanie 
w turystyce w edukacji pozaformal-
nej, posiłkując się wskazówkami 
przekazywanymi przez przedsię-
biorców turystycznych, które zostały 
zdiagnozowane w ramach badania 
luk kompetencyjnych przez Radę 
w 1500 przedsiebiorstwach. – Jesz-
cze w tym półroczu PARP ma rozpi-
sać pierwsze konkursy na szkolenia 
– kończy Józef Ratajski.

Elżbieta Gola

Enter Air opublikował swoje 
wyniki finansowe za 2017 rok. 
Przychody wzrosły o 17,8 

proc. do 954,9 mln zł, zysk operacyjny 
zwiększył się o 3,5 proc. do 63,6 mln 
zł, a zysk netto do 58,4 mln zł i był 
wyższy o 26,5 proc. w porównaniu 
z poprzednim rokiem. Firma 
w 2017 roku przewiozła 1,5 mln 
pasażerów w naszym kraju, w sumie 
było ich ponad 2 mln. – Zgodnie 
z naszymi oczekiwaniami 2017 r. był 
rekordowy dla Enter Air zarówno 
pod względem liczby przewiezionych 
pasażerów, jak również wyników 
finansowych – mówi Grzegorz 
Polaniecki, członek zarządu Enter Air. 
Przewoźnik włączył już do swojej floty 
kolejnego Boeinga 737-800. Samolot 
będzie użytkowany na zasadzie 
leasingu operacyjnego, umowa została 
podpisana na 6 lat. Przed sezonem 
letnim liczba maszyn powiększy się 
o jeszcze jeden bliźniaczy samolot, 
łącznie będzie ich wówczas 18. 
Dodatkowo firma wyleasinguje 
dwa Airbusy A320 od innych 
przewoźników. Wcześniej Enter Air 
poinformował o planach publicznej 

emisji do 2,3 mln akcji. Środki z niej 
pozyskane mają być przeznaczone 
na wkład własny do sfinansowania 
dwóch nowych Boeingów 737 – 8 
MAX, które pojawią się we flocie w IV 
kw. 2018 r. Z planowanej emisji firma 
chce pozyskać ok. 60 mln zł. 

Przewoźnik podpisał też nową 
umowę z Airconsulting s.r.o. na czar-
ter miejsc w sezonie lato-zima 2018. 
Jej szacunkowa wartość wynosi 
ponad 27,4 mln euro (ok. 115 mln 
zl). – Współpraca z Airconsulting 
w kolejnym sezonie z rzędu to dowód 
na dobre relacje pomiędzy nami oraz 
(…) wzmocnienie naszej obecności 
na rynku francuskim i hiszpańskim. 

Firma Airconsulting jest naszym 
partnerem od ponad 7 lat, co jest 
dodatkowym, pozytywnym aspek-
tem stanowiącym o sile obu marek 
na rynkach Europy Zachodniej – 
mówi Andrzej Kobielski, członek 
zarządu i dyrektor handlowy Enter 
Air. Umowa obowiązuje do 31 marca 
2019 roku. Enter Air już kilka tygodni 
temu informował o zawarciu kon-
traktów na czarter miejsc w sezonie 
letnim i zimowym (2018/2019) z naj-
większymi polskimi touroperatorami. 
W przypadku TUI Poland kontrakt 
opiewa na ok. 299,5 mln zł, Itaki 
Holdings na ok. 182,5 mln zł, a Rain-
bow Tours na ok. 165,3 mln zł. Z TUI 
Poland podpisana została już też 
umowa na lato 2019 i zima2019/2020 
(ok. 303,9 mln zł), w lutym tego roku 
przewoźnik zawarł też kontrakt na 
rynku brytyjskim z Sunvil Internatio-
nal (wartość ok. 21,4 mln zł).

Według statystyk Urzędu Lot-
nictwa Cywilnego dotyczących 
liczby pasażerów wylatujących 
z Polskich lotnisk w ramach ruchu 
czarterowego Enter Air znalazł się 
w zeszłym roku na drugiej pozycji 
(561 562 pasażerów) po Small Pla-
net Airlines (616 294). 

Enter Air rośnie w Polsce i za granicą
Enter Air powiększył flotę i podpisał nowe zagraniczne umowy. 

TOurOperATOr

Seniorzy pomogą rozwinąć turystyczny biznes
Christian Tour chce wyróżniać się ofertą dla seniorów. To właśnie na niej wyrósł na potęgę na swoim rodzimym rynku.

czynał się od 1849 zł w cztero-
gwiazdkowym hotelu, z dwoma 
posiłkami dziennie. Niższe ceny 
udaje się uzyskać także dzięki 
temu, że obiekty nie są poło-
żone bezpośrednio przy plaży. 
– Z perspektywy naszych klien-
tów nie stanowi to problemu, 
ponieważ podróżują przed i po 
sezonie, kiedy kąpiele w morzu 
nie są najważniejszym elemen-
tem pobytu. Agenci otrzymują od 
nas informację, że oferta jest na-
stawiona na czynny wypoczynek 
i zwiedzanie – podkreśla. Anna 
Rozwadowska duże szanse widzi 
w południowych regionach Eu-
ropy, z uwagi na pogodę, ładną 
nawet późną jesienią i wczesną 
wiosną. Kilka lat temu ofertę dla 
seniorów przygotowała sama 

Hiszpania. Dzięki wsparciu ze 
strony państwa można było uzy-
skać lepsze niż zazwyczaj ceny 
na pobyty. Program cieszył się 
dużym powodzeniem, a Polska 
była jednym z najlepiej prospe-
rujących rynków. 

Biuro zamierza sprzedawać 
ofertę głównie przez sieć agen-
tów, którzy są otwarci na współ-
pracę. Innym pomysłem na 
pozyskiwanie klientów jest współ-
praca z organizacjami zrzeszają-
cymi seniorów. Touroperator nie 
zamierza jednak skupiać się na 
ofercie dla seniorów. W planach 
znajduje się też wprowadze-
nie objazdówek po Izraelu. Ten 
program będzie przygotowany 
z myślą o wszystkich grupach po-
dróżnych.

kamil kurak. Do grudnia 2018 roku to-
uroperator zamierza wysłać na wakacje 
15 tys. turystów.

Więcej czytaj w specjalnym wydaniu  
„Wiadomości Turystycznych” –  
„Szkoły Wyższe Turystyka 2018”

wyniosły przychody 
Enter Air w 2017 r.  
Oznacza to wzrost  

o 17,8%

954,9 
mln zł 
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Rok 2018 został ogłoszony Rokiem Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego. 
Nelly Kamińska

Rok Bydgoskiego Dziedzictwa 
Przemysłowego to inicjatywa 
Muzeum Okręgowego im. 

Leona Wyczółkowskiego, Miejskiego 
Centrum Kultury, Wyższej Szkoły 
Gospodarki oraz obiektów szlaku 
TeH2O. – Bydgoszcz ma bogate 
tradycje przemysłowe i robotnicze. 
Niektóre zakłady powstałe w czasach 
drugiej rewolucji przemysłowej 
do dziś nie zmieniły charakteru 
działalności, np. Fabryka Obrabiarek 
do Drewna od 1865 roku produkuje 
maszyny tartaczne, a założony 
w 1924 roku Pasamon – pasmanterię 
techniczną. Wiele historycznych 
zakładów działa pod zmienionym 
szyldem. Nawet te, które zakończyły 
już działalność, jak fabryka obuwia 
Kobra czy słynny producent rowerów 
Romet, trwale zapisały się w historii 
miasta i świadomości bydgoszczan 
– mówi Kinga Puchowska, która 
z ramienia Muzeum Okręgowego 
koordynuje działania związane 
z Rokiem Bydgoskiego Dziedzictwa 
Przemysłowego. 

Woda łączy
Ważnym ogniwem w projekcie 

jest Szlak Wody, Przemysłu i Rze-
miosła TeH2O utworzony w 2015 
roku w ramach międzynarodowego 
projektu SHIFT-X, którego celem 
jest usprawnienie zarządzania dzie-
dzictwem przemysłowym i tworzenie 
innowacyjnych produktów turystycz-
nych o tematyce industrialnej. TeH2O 
łączy 15 miejsc i obiektów związanych 
z rozwojem przemysłu i rzemiosła. 
Są to: Kanał Bydgoski, Wyspa Młyń-
ska, Exploseum, Spichrze nad Brdą, 
Muzeum Fotografii, Dawna Gazow-
nia Miejska, Muzeum Wodociągów, 
Introligatornia, Fabryka Obrabiarek 
do Drewna, Muzeum Mydła i Historii 
Brudu, Muzeum Kanału Bydgoskiego, 
Muzeum Farmacji, Warzelnia Piwa 
Bydgoszcz i Barka Lemara. 

Najważniejszym wydarzeniem 
Roku Bydgoskiego Dziedzictwa 
Przemysłowego będzie wrześniowy 

festiwal TehoFest promujący szlak 
TeH2O. Jego tegoroczna odsłona bę-
dzie dłuższa i wzbogacona o dodat-
kowe wydarzenia. 15 września będzie 
można zwiedzić wszystkie 15 obiektów 
szlaku. Do kalendarium Roku Bydgo-
skiego Dziedzictwa Przemysłowego 
włączono również cykl tzw. Explo Nie-
dziel organizowany co roku  w Explo-
seum (dawna fabryka materiałów 
wybuchowych, dziś  Oddział Muzeum 
Okręgowego im. Leona Wyczółkow-
skiego). Jego inauguracja nastąpi 
1 maja podczas ERIH Day – imprezy 
Europejskiego Szlaku Dziedzictwa 
Przemysłowego (European Route of 
Industrial Heritage), do którego należy 
Exploseum. Ponadto będzie można 
zwiedzić bydgoskie fabryki i zakłady 
produkcyjne (w ramach cyklu „Poznaj 
industrialną Bydgoszcz”), wziąć udział 
w warsztatach prowadzonych przez 
przedstawicieli szlaku TeH2O w Byd-

goskim Centrum Informacji i obejrzeć 
wystawę w Exploseum poświęconą 
bydgoskim fabrykom rowerów.

Docenić tradycję
Włodarze i działacze kultury chcą 

uczynić z dziedzictwa przemysło-
wego ważne narzędzie kształtowania 
marki miasta. – Bydgoszcz od wielu 
lat zmaga się ze stygmatem miasta 
robotniczego, a przecież tradycje 
przemysłowe należy traktować jako 
atut, a nie słaby punkt. Liczymy, że 
nasza inicjatywa pomoże bydgosz-
czanom bardziej zidentyfikować 
się z dziedzictwem przemysłowym 
i umocnić więź z miastem. Widzimy 
też konieczność waloryzacji i pro-
mocji dziedzictwa przemysłowego. 
Współcześnie technologie starzeją 
się szybciej niż kiedykolwiek, dlatego 
musimy chronić je już w zarodku, 
by za kilkadziesiąt lat nie stanąć 

w obliczu historycznej luki – wyja-
śnia Kinga Puchowska.

Rok Bydgoskiego Dziedzictwa Prze-
mysłowego ma być również okazją do 
nawiązania dialogu z inwestorami. – 
Do działań o charakterze kulturalnym 
postanowiliśmy zaangażować również 
środowiska biznesowe, nawiązując 
tym samym do chlubnych bydgoskich 
tradycji. W Bydgoszczy inteligencja 
ekonomiczna i kulturalna zawsze szły 
pod rękę, a związki biznesu i kultury 
były bardzo silne. Wszelkie działania 
artystyczne miały wsparcie zamoż-
nych fabrykantów. Zależy nam, by te 
tradycje przywołać i ponownie sko-
munikować świat kultury ze światem 
biznesu. Taki mariaż jest korzystny dla 
obu stron. Kultura zyskuje mecena-
sów, a biznes pozbywa się łatki czegoś 
bezdusznego, co kojarzy się wyłącznie 
z wymianą pieniędzy – mówi Kinga 
Puchowska. 

Bydgoszcz promuje industrialnąTrAnspOrT

Laser to nie 
zabawka
Kampania ma uświadomić niebez-
pieczeństwa, jakie niesie ze sobą 
kierowanie wiązki lasera w stronę 
samolotów, a także konsekwencji 
karnych za takie działanie. Akcję za-
inaugurowali sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Infrastruktury Mikołaj Wild 
i prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego 
Piotr Samson. Na jej potrzeby przy-
gotowane zostały spot edukacyjny, 
plakaty i animacje, które będzie 
można zobaczyć w mediach społecz-
nościowych, na lotniskach, w komu-
nikacji miejskiej w Warszawie oraz 
sieci kin. ULC obserwuje niepokojący 
wzrost liczby incydentów z użyciem 
lasera. W 2017 roku w Polsce zgło-
szono ich 136, w tym 111 dotyczyło 
samolotów pasażerskich. To około 30 
proc. więcej niż rok temu. MG

Liderzy turystyki  
szkolnej wybrani
Zakończyła się pierwsza edycja ple-
biscytu Best for School Travellers in 
Poland. Jego ideą było wyłonienie 
najlepszych produktów turystycz-
nych i usług dla dzieci i młodzieży w 
2017 r. Pierwsze miejsca w poszcze-
gólnych kategoriach zajęły: Kopalnia 
Soli „Wieliczka” (najlepszy obiekt tu-
rystyczny w obszarze historia, kultura 
i sztuka oraz najbardziej interesujące 
muzeum), Centrum Nauki Kopernik 
(najlepszy obiekt w obszarze przy-
roda, technika i nauka oraz najbar-
dziej interesująca oferta edukacyjna 
dla uczniów), Energylandia (najlep-
szy obiekt w obszarze rozrywka), 
Muzeum Zamkowe w Malborku 
(najbardziej interesujący obiekt histo-
ryczny), Muzeum Wsi Mazowieckiej 
w Sierpcu (najbardziej interesu-
jący skansen), ZOO we Wrocławiu 
(najciekawszy obiekt w obszarze 
przyroda i geografia), Żywe Muzeum 
Piernika (najbardziej interesująca 
oferta edukacyjna dla przedszkola-
ków), Centrum Kolonii i Obozów 
Cogito (najlepsze biuro podróży) oraz 
Zamek Gniew (najlepsze noclegi dla 
szkół). Organizatorem plebiscytu jest 
portal podrozezklasa.pl dedykowany 
turystyce szkolnej. NEl kinga Puchowska. Bydgoszcz ma bogate tradycje przemysłowe i robotnicze.

Bałtów turystycznym 
hitem w Świętokrzy-
skiem

Najpopularniejszą atrakcją tu-
rystyczną województwa święto-
krzyskiego był w ubiegłym roku 
Bałtowski Kompleks Turystyczny 
– podał Urząd Marszałkowski. 
JuraPark odwiedziło 335 tys. 
osób. Rekordowy wynik odno-
tował drugi w rankingu klasztor 
na Świętym Krzyżu z ponad 
330 tys. sprzedanych biletów 
(o 60 tys. więcej niż trzy lata 
temu). Trzecie miejsce na po-
dium zajęły Baseny Mineralne 
w Solcu Zdroju. Miejscowość 
liczącą niewiele ponad 500 
mieszkańców odwiedziło 237 tys. 
osób. Wśród gmin pozycję lidera 
utrzymały Chęciny. Ruiny Zamku 
Królewskiego, Jaskinię Raj, Park 
Etnograficzny w Tokarni, Cen-
trum Nauki Leonarda da Vinci 
i Europejskie Centrum Edukacji 
Ekologicznej Uniwersytetu War-
szawskiego odwiedziło łącznie 
ponad pół miliona turystów. NEl

Odszkodowania 
lotnicze już na  
polskim rynku

Polska będzie pierwszym krajem, 
w którym zostanie uruchomiona lo-
kalna wersja strony Skycop. Firma 
ta, zajmująca się odszkodowaniami 
na rynku lotniczym, rozpoczęła 
działalność w maju 2017 roku na 
Litwie. – Pierwszy rok naszego 
działania to okres bardzo wytężonej 
pracy i dynamicznego rozwoju. Pod-
jęliśmy wiele działań mających na 
celu poinformowanie europejskich 
pasażerów linii lotniczych o przysłu-
gujących im prawach, a liczba na-
szych pełnoetatowych pracowników 
wzrosła ponad dziesięciokrotnie. 
Obecnie firma zajmuje się około 
trzydziestokrotnie większą liczbą 
przypadków w porównaniu z pierw-
szymi miesiącami. Co miesiąc liczba 
ta ulega podwojeniu – mówi Marius 
Stonkus, prezes Skycop. Wkrótce 
większość Europejczyków będzie 
mogła skontaktować się ze Skycop 
poprzez platformę dostępną w ich 
ojczystym języku. MG

Atrakcje turystyczne 
Wałbrzycha ze 
wspólnym biletem

W ramach akcji „Explore Wał-
brzych” turyści odwiedzający 
Wałbrzych mogą skorzystać ze 
wspólnego biletu do czterech 
największych atrakcji turystycz-
nych miasta: Zamku Książ, 
Palmiarni, Centrum Kultury 
i Sztuki Stara Kopalnia oraz 
Muzeum Porcelany. W 2012 r. 
wprowadzono wspólny bilet 
wstępu do Zamku Książ i Pal-
miarni, w 2015 r. dołączono 
do nich Starą Kopalnię. Jak 
poinformował Mateusz Mykyty-
szyn z biura prasowego Zamku 
Książ, od kwietnia w ramach 
tego samego biletu turyści mogą 
odwiedzić również Muzeum 
Porcelany z jedną z najwięk-
szych kolekcji XIX-wiecznej por-
celany w Polsce. Wspólny bilet 
ma pobudzić ruch turystyczny 
w mieście. Jest ważny przez rok 
i kosztuje 20 zł mniej niż cztery 
osobne bilety. NEl

TArGi

Toruń poleca agroturystykę
W Toruniu odbyła się  VIII edycja 

Targów Turystycznych Wypoczynek. 
Organizatorzy zacierają ręce, ponie-
waż frekwencja dopisała. 

W impreze wzięło udział 68 wy-
stawców. Na stoiskach swoją ofertę 
prezentowały hotele, pensjonaty, 
restauracje, biura podróży, parki 
rozrywki, muzea, a także gospo-
darstwa agroturystyczne i zagrody 
edukacyjne. – Wiodącym tematem 
tegorocznej edycji Targów była tu-
rystyka wiejska i różne formy aktyw-
nego wypoczynku w Polsce – mówi 
Barbara Dzioba, komisarz ds. targów 
turystycznych i toruńskiego Festiwalu 
Smaku. Wśród wystawców pojawiło 
się m.in. Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, które prezentowało 
gospodarstwa agroturystyczne i Hity 
Turystyki Wiejskiej w całej Polsce. 
Jak co roku imprezie towarzyszył 
Toruński Festiwal Smaków, w cza-
sie którego zwiedzający mieli okazję 
spróbować i zakupić tradycyjne wy-
roby pochodzące z różnych regio-

nów kraju. Targi odwiedziło blisko 
5 tys. osób. – Zainteresowanie było 
ogromne, chcemy więc podążać 
w tym kierunku i zapewne wzboga-
cimy Targi o ciekawe kierunki wy-
poczynku za granicą – zapowiada 
Dzioba. MGO

24-25 marca, Targi Turystyczne Wypoczy-
nek, Toruń 

Karol Okrasa udziela rad Michałowi 
Zalewskiemu, prezydentowi Torunia.
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Jak na kierunek typowo egzotyczny RPA okazuje się popularna w Polsce. 
Marzena German

W zeszłym roku do RPA wyjechało 
z Polski około 15 tys. osób. Dane są 
niepełne, wiadomo, że do paździer-
nika 2017 roku było ich 10,9 tys., 
trzeba jednak pamiętać, że listopad 
i grudzień to wysoki sezon. W całym 
2016 roku Republikę Południowej 
Afryki odwiedziło natomiast 13,5 tys. 
naszych turystów. To nadal niewiele 
w porównaniu z takimi rynkami źró-
dłowymi jak Wielka Brytania czy Ho-
landia, skąd podróżuje odpowiednio 
ok. 500 i 300 tys. osób, ale jak mówi 
Ntokozo Langa z South African 
Tourism, polski rynek zaczyna być 
coraz bardziej interesujący dla RPA. 
– W zeszłym roku zauważyliśmy, że 
statystyki rosną i postanowiliśmy 
przyjrzeć się bliżej temu rynkowi – 
mówi. Na razie celem organizacji, 
w której pracuje, jest lepsze pozna-
nie naszych turystów i motywów, 
którymi kierują się, wybierając wy-
jazd do RPA. Właśnie dlatego orga-
nizacja, łącznie z ambasadą kraju 
w Polsce, bierze udział w warszta-
tach, targach i szeroko rozumianych 
spotkaniach z branżą. Na tym etapie 
typowa współpraca z touroperato-
rami przy promocji kierunku nie jest 
przewidziana, choć niewykluczona 
w późniejszym czasie. 

Z biurem bezpieczniej
Ntokozo Langa mówi, że polscy 

turyści najchętniej podróżują do 
RPA z biurami podróży. Potwierdza 
to Adrianna Szafruga, konsultant 
turystyczny z biura incomingowego 
African Pride Tours i jednocześnie 
przewodniczka po RPA. – RPA nie 
jest jeszcze znana w Polsce, klienci 
czują się pewniej, wyjeżdżając 
z touroperatorem – mówi. Shaun 
Hewett, który pracuje w tej samej 
firmie, mówi natomiast, że w RPA 
popularne jest też zwiedzanie na 
własną rękę. – Mieszkańcy kraju, ale 
też turyści zagraniczni, wypożyczają 
samochód i jadą z miejsca na miej-

sce – twierdzi. Adrianna Szafruga 
zapewnia, że drogi są bardzo dobrej 
jakości, warto korzystać też z lokal-
nych przelotów między miastami. 
– Jakość usług jest taka jak w Euro-
pie, lotniska działają sprawnie, oso-
biście nigdy nie miałam problemu 
z opóźnieniami – zapewnia. Zapy-
tana o koszt pobytu na miejscu Sza-
fruga mówi, że komfortowy pokój ze 
śniadaniem można wynająć już za 
ok. 170 zł od osoby. Shaun Hewett 
dodaje, że nawet trzygwiazdkowe 
hotele oferują świetny serwis, osoby 

z większym budżetem mogą oczywi-
ście wybierać w obiektach cztero-
gwiazdkowych i bardzo luksusowych 
pięciogwiazdkowych. Ntokozo 
Langa tłumaczy, że South African 
Tourism współpracuje z organizacją 
nadzorującą usługodawców (The 
Tourism Grading Council of South 
Africa – TGCSA), która sprawdza 
hotele, obiekty typu bed&breakfast 
i konferencyjne pod kątem spełnia-
nia norm. To oznacza, że gwiazdki 
im nadawane są prawdziwym od-
zwierciedleniem jakości.

Dobre perspektywy
Chris Botha, radca z ambasady 

RPA w Polsce mówi, że nasz rynek 
jest bardzo perspektywiczny, choć 
oczywiście trudno mówić o osiągnię-
ciu wolumenów takich jak w Wielkiej 
Brytanii czy Holandii. Jego zdaniem 
20-30 tys. osób rocznie z naszego 
kraju to realne założenie. – Do RPA 
jeżdżą klienci z różnych segmentów 
rynku. Głównym powodem, dla któ-
rego Polacy wybierają nasz kraj, jest 
safari, ale też wino i gastronomia 
oraz golf – wymienia. Radca zachęca 
na przykład do „smakowania” Kapsz-
tadu. – Za obiad wysokiej jakości, na 
który w Warszawie trzeba wydać 
1 tys. zł, w Kapsztadzie płaci się 250 
zł – zapewnia. Chris Botha podkre-
śla, że RPA to bardzo zróżnicowany 
kraj. Z jednej strony turystów przy-
ciąga wspomniany Kapsztad, z dru-
giej kosmopolityczny Johannesburg, 
często będący celem podróżny biz-
nesowych, czy w końcu kurorty nad 
Oceanem Indyjskim i słynny Park 
Krugera, do którego jedzie się na sa-
fari. Ntokozo Langa mówi, że wizyta 
w parkach narodowych to obowiąz-
kowy punkt programu, podobnie jak 
zwiedzanie Muzeum Apartheidu, 
odkrywanie lokalnej kultury i po-
znawanie mieszkańców słynących 
z wielkiej gościnności. Nie do pomi-
nięcia są oczywiście wizyty w winni-
cach, w RPA znajduje się najdłuższa 
na świecie trasa turystyczna dla mi-
łośników win. – Sprzedajemy róż-
norodność – podsumowuje Ntokozo 
Langa.

RPA znacząca dla polskiego rynkuosTRzeżeNIe

MSZ ostrzega 
przed Ukrainą
W początkach kwietnia br. MSZ 
wydał komunikat dla turystów 
w sprawie wyjazdów na Ukrainę. 
Ministerstwo przestrzega turystów 
przed podróżami do tego kraju, po-
wołując się na niesłabnące napięcie 
w obwodach donieckim i ługańskim, 
utrzymujące się poważne zagrożenie 
dla ludności cywilnej i prowadzoną 
na tych terenach operację antyterro-
rystyczną. Resort wzywa Polaków do 
natychmiastowego opuszczenia te-
renów pozostających poza kontrolą 
władz ukraińskich części obwodów 
donieckiego i ługańskiego. MO

Portugalia 
wycina drzewa
Portugalski rząd zamierza walczyć 
z pożarami, które każdego roku 
nawiedzają ten kraj i podjął decyzję 
o przymusowej wycince drzew w pro-
mieniu 50 metrów od zabudowań, 
w tym hoteli. W ostatnich latach wie-
lokrotnie zdarzało się, że turyści wy-
poczywający w rejonie Algarve czy na 
Maderze musieli zostać ewakuowani 
z powodu pożarów w pobliskich 
lasach. Główny problem stanowią 
łatwopalne eukaliptusy. DG

DZT z nowymi 
technologiami 
Od początku marca narodowa orga-
nizacja turystyczna Niemiec wpro-
wadziła możliwość zapłaty za swoje 
usługi bitcoinami. W niedalekiej 
przyszłości chce też ułatwić rozlicza-
nie międzynarodowych transakcji 
finansowych i księgowych poprzez 
wprowadzenie technologii block-
chain. Zmiany te, jak mówi prezes 
Niemieckiej Centrali Turystyki, Petra 
Hedorfer, to efekt strategii przyjętej 
przez organizację, zmierzającej do 
uczynienia jej podmiotem innowa-
cyjnym, motorem do zmian techno-
logicznych w światowym przemyśle 
turystycznym. MO

TAK Zastanawialiśmy się, jak uszczk-
nąć kawałek tego tortu dla sie-

bie i doszliśmy do wniosku, że zawalczymy 
nie o kibiców, ale o tych mieszkańców Ka-
liningradu, którzy będą chcieli uciec przed 
zamieszaniem związanym z mundialem. To 
nietypowa strategia, ale poparta solidnymi 
analizami i przygotowana w porozumieniu 
z władzami Kaliningradu. Trwająca obec-
nie kampania zachęca Rosjan do przyjazdu 
do Olsztyna i skorzystania z szeregu zniżek 
w ramach programu Visit Olsztyn „Nocujesz 
– zyskujesz!”. 

Andrzej Kocięcki, główny specjalista w Biurze Promocji 
i Turystyki Urzędu Miasta Olsztyna

NIE Zagraniczni kibice będą przy-
latywać przede wszystkim do 

Gdańska, który ma bardzo dobre połączenia 
lotnicze z całą Europą. Na mecze pojadą wy-
najętymi autokarami i wrócą tego samego 
dnia. Gdańsk jest dla nich atrakcyjniejszy od 
Kaliningradu zarówno kulturowo, jak i pod 
względem standardu usług. Większość miejsc 
w trójmiejskich hotelach na czas mistrzostw 
została już wyprzedana. Z bazy hotelowej 
Warmii i Mazur mogą natomiast skorzystać 
polscy kibice, którzy pojadą na mecze wła-
snymi samochodami. 

Bogusław Woźnica, Prima Travel, Gdańsk 

NIE Najwięcej skorzysta na nich Trój-
miasto, które kibice znają z Euro 

2012. Nasze lotnisko w Szymanach ma ograni-
czoną siatkę połączeń, a w tym przypadku klu-
czem do sukcesu jest właśnie sprawny dolot. 
Nie bez znaczenia jest również turystyczny po-
tencjał Trójmiasta, jego marka, a także świetnie 
zorganizowany rynek turystyki przyjazdowej. 
Z tym wszystkim trudno jest nam konkurować. 
Podobnie było z małym ruchem granicznym, 
gdy atrakcyjność oferty trójmiejskiej wygrała 
z bliskością Warmii i Mazur.

Robert Kempa, dyrektor Centrum Promocji i Informacji 
Turystycznej w Giżycku

TAK Zyska na tym przede wszystkim 
branża hotelowa. Polscy kibice, 

którzy wybiorą się na mecze do Kaliningradu, 
raczej nie będą tam nocować, tylko skorzy-
stają z bazy noclegowej Warmii i Mazur. 
Niewykluczone, że przy okazji zostaną w re-
gionie na kilka dni. Myślę, że część cudzo-
ziemców, którzy przyjadą na mecze swoich 
reprezentacji, również będzie wolała przeno-
cować u nas. Nie spodziewamy się najazdu, 
ale w dniach meczowych zwiększony ruch na 
pewno odczujemy. NEl 

Robert Wróbel, prezes LOT Ziemia Mrągowska

sOnDA

Czy Warmia i Mazury skorzystają na meczach MŚ w Kaliningradzie?

Chris Botha. Głównym powodem, dla którego Polacy wybierają nasz kraj,aaa jest safari.

DOssier:

Polacy nie potrzebują wiz do rPA, jeśli 
wybierają się tam na pobyty turystyczne, 
które nie trwają dłużej niż 30 dni. Jeśli 
jednak ktoś planuje wakacje z dzieckiem, 
musi zabrać ze sobą świadectwo urodze-
nia przetłumaczone na j. angielski (nota-
rialnie). 
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Sanniki – od niedawna już mia-
sto środkowego Mazowsza. To 
właśnie tu od 37 lat odbywają 
się koncerty chopinowskie, któ-
rym towarzyszy recytacja poezji 
w wykonaniu znanych polskich 
aktorów. Koncerty dopełniają 
cykliczne wystawy malarstwa, 
fotografii, rzeźby lub grafiki. We 

wszystkie pozostałe niedziele czerwca, lipca i sierpnia Euro-
pejskie Centrum zaprasza na bezpłatne koncerty plenerowe.
Sannik zwyczajnie nie można ominąć. Znajdują się bowiem 
zarówno na Szlaku Książąt Mazowieckich, jak i Chopinowskim. 
To zaledwie 35 km od Płocka i 85 od Warszawy, a stoi tu go-
dzien uwagi XVIII-wieczny pałac otoczony zadbanym, równie 
zabytkowym parkiem. 

Pałac żyje
Pałac w Sannikach to siedziba instytucji kultury pod nazwą 
Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina. Jest 
tu więc miejsce zarówno na działalność stricte artystyczną, ale 
też na spotkania wielu grup zawodowych czy naukowców, któ-
rzy mają do dyspozycji salę konferencyjną i koncertową – każ-
dą z nich wyposażoną w wysokiej jakości sprzęt multimedialny 
i nowoczesne nagłośnienie.

Dom Pracy Twórczej
W północnym skrzydle pałacu znajduje się Dom Pracy Twór-
czej. Z założenia służy muzykom, kompozytorom, uczestnikom 
i wykładowcom kursów, szkoleń czy konferencji. Dom Pracy 
Twórczej zapewnia komfortowe miejsce wszystkim, którzy 
potrzebują ciszy i spokoju, a jednocześnie odpowiedniego 
klimatu dla swej twórczości.

Jedyny taki na Mazowszu
Zespół Pałacowo-Parkowy w Sannikach to wyjątkowe miejsce 
na mapie Mazowsza. Neoklasycystyczny pałac jest jedynym 
takim na Mazowszu obiektem związanym z Fryderykiem Cho-
pinem, który jest historycznie autentyczny. Zbudowany został 
przez rodzinę Pruszaków w roku 1793, a kolejni właściciele 
dokonywali jego rozbudowy. To tu, latem 1828 roku, mieszkał 
i komponował Fryderyk Chopin.

Na łakocie Chopina
Fryderyk Chopin bardzo lubił słodycze, choć nie wszy-
scy biografowie o tym wspominają. Sanniki mają jednak 
kawiarnię, która w dni koncertów oraz soboty i niedziele 
od maja do końca września zaprasza na Łakocie Chopina. 
W pałacowej oranżerii, w klimatycznym wnętrzu można 
zjeść domowe ciasta, wypić doskonałą kawę, ochłodzić 
się deserem lodowym.

Dla dorosłych i dla dzieci
Blisko 11-hektarowy park sprzyja rodzinnym spacerom. 
Parkowymi alejkami można jeździć na rowerach, trenować 
z kijkami nordic walking, są boiska sportowe – do teni-
sa ziemnego, badmintona i siatkówki. Potrzebny sprzęt 
można wypożyczyć bezpłatnie u ochrony obiektu, pozo-
stawiając jedynie zwrotną kaucję. Plac zabaw zapewni 
rodzicom najmłodszych spokojne wysłuchanie plenero-
wego koncertu.

Zaproszenie na majówkę
Podczas długiego weekendu majowego, jak i w pozosta-
łe dni, Zespół Pałacowo-Parkowy zaprasza w godzinach 
8.00-21.00. 
Pałac pod opieką przewodnika można zwiedzać 1, 3, 5 i 6 
maja od godziny 10.00 do 18.00, natomiast 2 i 4 maja 
od 8.00 do 15.00.
W pozostałych godzinach prosimy zgłaszać się do ochro-
ny obiektu, która sprzeda bilet wstępu do pałacu i wyda 
audioprzewodnik.
Kawiarnia w pałacowej oranżerii czynna będzie zgodnie 
z informacją zamieszczoną na stronie www.ecasanniki.pl 
w połowie kwietnia. W kolejną niedzielę, 13 maja, trady-
cyjnie o 14.00, w sali koncertowej pałacu zasiądzie przy 
fortepianie Yuxian Ding, a towarzyszyć pianiście będzie 
znany aktor Jan Englert.

Dzień Dziecka 
Jak co roku impreza z tej okazji zapowiada się bardzo 
atrakcyjnie. Tradycyjnie o 14,00 w pałacu odbędzie 
się koncert chopinowski. Tym razem gościć będziemy  
w sannickim pałacu pianistkę Marię Marquez Torres,  
z którą wystąpi aktor Jarosław Boberek. Po południu zaś, 

od 16.00 do 18.00 wszystko dla dzieci. Pogoda zamó-
wiona, więc będzie doskonała zabawa. Zadbają o to Teatr 
Katarynka z Gdańska oraz Europejskie Centrum. A w pro-
gramie: spektakl dla dzieci pod tytułem „Księżniczka 
Rosa i Siemek”, namiot widowiskowy z poduszkami i ko-
cykami do siedzenia, animacje, stanowiska do malowania 
buziek, wata cukrowa i popcorn, strefa malucha (klocki, 
zabawki, tunele, tablice do rysowania), żywa maskotka 
spacerująca po parku. Dodatkowo będą zjeżdżalnia, euro 
bungee, koła wodne, byk rodeo i inne Pojawi się też sam 
Fryderyk Chopin. Szkoła Podstawowa z Sannik przygotuje 
bieg rodzinny i konkurencje sportowe, a dzieci z Ogniska 
Muzycznego zaprezentują swe umiejętności.

Kolejne inwestycje
Po zakończonej w 2014 roku rewaloryzacji Zespołu Pa-
łacowo-Parkowego, Centrum nie spoczywa na laurach. 
Prowadzone są kolejne inwestycje.
Muszla koncertowa jest w fazie rozbudowy, a jej oddanie 
do użytku przewidziano na sierpień. To ważna inwestycja 
ECA, podobnie jak remont ogrodzenia. Głównym celem 
tych zadań jest poprawa dostępności do oferty kultural-
nej. Oba te zadania spina projekt pod nazwą: „Poprawa 
dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację 
zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Frydery-
ka Chopina w Sannikach”.

Łyk historii
Pałac w Sannikach i dobra ziemskie z nim związane kilku-
krotnie na przestrzeni wieków zmieniały właścicieli. Po-
cząwszy od książąt mazowieckich, poprzez króla, szlach-
tę, ziemian, aż końca II wojny światowej znajdowały się 
w rękach prywatnych właścicieli. Istotne w historii Polski 
wydarzenia, jak powstania listopadowe i styczniowe, czy 
obie wojny światowe, miały wpływ na historię samych 
Sannik, ale też i pałacu. Walory historyczne, wyjątkowe 
malowidła z końca XVIII i połowy XIX wieku, sentymental-
ne pamiątki po największym polskim kompozytorze, sta-
wiają pałac w Sannikach na ważnym szlaku turystycznym 
zarówno polskim, jak i wielu zagranicznych.

Monika Gadzińska

Poza zwiedzaniem neoklasycystycznego pałacu  
z końca XVIII wieku Centrum posiada dla swych  
gości całoroczną bogatą ofertę spędzenia tu czasu: 
•  cykliczne wystawy malarstwa, fotografii, ręko-

dzieła artystycznego
• koncerty chopinowskie
• koncerty i inne imprezy plenerowe 
•  cykliczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki
• profesjonalną salę konferencyjną 
• Dom Pracy Twórczej
• warsztaty tematyczne dla dzieci i dorosłych
• altanę grillową 
•  kompleks boisk, również do tenisa ziemnego,  

plac zabaw dla dzieci
• blisko 11-hektarowy park
Obiekt jest przystosowany dla potrzeb osób  
niepełnosprawnych.

Park i pałac można zwiedzać codziennie  
w godzinach 8.00–17.00  
(w sezonie letnim maj – wrzesień do 21.00),  
korzystając z audio przewodników. 

 Punkt Informacji Turystycznej czynny jest od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 
oraz w weekendy od maja do września w godzinach 
10.00-18.00. 
W tych terminach można też zwiedzać pałac pod 
opieką przewodnika.
Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka 
Chopina ul. Warszawska 142, 09-540 Sanniki,  
tel./fax 24 268 11 08,  
www.ecasanniki.pl,  
sekretariat@ecasanniki.pl

(Nie)znany pałac w Sannikach
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Marzena German

Promy kojarzą się u nas ra-
czej z transportem, a nie 
z wypoczynkiem, tym-
czasem armatorzy łączą 
przeprawę przez Bałtyk ze 

zwiedzaniem wybranych miast Skan-
dynawii. Tak jest na przykład w Unity 
Line, gdzie klienci mogą wybierać 
spośród oferty do Danii, Szwecji czy 
obu tych krajów na raz. Propozycje 
nie ograniczają się do zwiedzania 
miasta portowego na własną rękę, 
klienci mogą skorzystać z kilku po-
dróży tematycznych – od zwiedzania 
Kopenhagi w jeden dzień, przez krótki 
pobyt na Bornholmie, wyprawę śla-
dami szwedzkich kryminałów, zamki 
nad Cieśniną Sund czy wizytę na 
świątecznych jarmarkach. Unity Line 
tworzy też pakiety z myślą o różnych 
grupach podróżnych, na przykład ro-
dzin z dziećmi czy uczestnikach wie-
czorów panieńskich i kawalerskich. 
Poza biletem na prom i zwiedzaniem 
z przewodnikiem można dokupić noc-
leg w kabinie i wyżywienie. 

Do Rosji bez wizy
Z kolei Przezmorze.pl oferuje 

wyjazdy nie tylko do krajów skandy-

nawskich, ale też bałtyckich i Rosji. 
Ciekawa jest propozycja zwiedza-
nia Petersburga, w tym przypadku 
nie jest wymagane posiadanie 
wizy do Rosji. Jak informuje MSZ, 
„z obowiązku wizowego zwolnieni są 
uczestnicy zorganizowanych wycie-
czek turystycznych, przybywający do 
portu w Petersburgu na promach”.  
Uczestnicy takich wycieczek mogą 
pozostać na terytorium Rosji bez wizy 
maksymalnie 72 godzin, warunkiem 
jest mieszkanie na promie lub statku 
albo w innym miejscu wskazanym 
w programie wycieczki. MSZ podkre-
śla, że po wyjściu na ląd uczestnicy 
wycieczek mogą przebywać tylko 
w miejscach wskazanych w progra-
mie. Przezmorze.pl łączy Petersburg 
z innymi miastami, na przykład z Tal-
linem, Helsinkami i Rygą, a nawet ze 
Sztokholmem i Rygą.

Wycieczka w ramach wczasów nad 
morzem

Programy podobne do Unity 
Line mają w sprzedaży także inni 
armatorzy, z którymi biura podróży 
chętnie współpracują. – Sprzeda-
jemy ofertę turystyczną Stena Line, 
która obejmuje bilet na prom ze 
Świnoujścia do Szwecji lub Danii 

i zwiedzanie tych krajów – mówi 
Maciej Florczyk, właściciel biura 
Florczyk Travel. – Produkt jest sto-
sunkowo niedrogi i można uznać 
go za namiastkę typowych rejsów 
wycieczkowych, jednak kosztuje 
o wiele więcej niż pakiety, w któ-
rych specjalizuje się moja firma – 
dodaje. Maciej Florczyk mówi, że 
za wycieczkę trwającą w sumie trzy 
dni – dwa noclegi na statku i jeden 
dzień w Szwecji – płaci się od 300 
zł za osobę. – Ze statystyk naszego 
biura wynika, że co roku wysyłamy 
w takie rejsy nawet o 20% klien-
tów więcej – mówi Maciej Flor-
czyk i dodaje, że rośnie też odsetek 
klientów powracających. Osoby, 
które raz skorzystały z propozy-
cji, chętnie wybierają się na po-
dobny wypad w kolejnych latach, 
nierzadko decydując się nawet na 
droższą opcję. Jeśli w jednym roku 
zwiedzały na przykład Szwecję, 
w kolejnym korzystają z programu 
łączącego wizytę w tym kraju 
z krótkim pobytem w Danii. 

Cena to dobry argument
Maciej Florczyk mówi, że klien-

tów, którzy pierwszy raz wyjeż-
dżają w taką podróż, przekonuje 

cena. Ma ona znaczenie także 
dlatego, że wycieczki promowe 
traktowane są przez wiele osób jak 
wycieczka fakultatywna, na którą 
wybierają się podczas wypoczynku 
nad polskim morzem. W tym 
przypadku atrakcją jest nie tylko 

odwiedzenie jednego z krajów 
skandynawskich, ale sam pobyt 
na promie. – Podróż trwa około 12 
godzin, w tym czasie pasażerowie 
korzystają z noclegu, ale też z licz-
nych rozrywek – dodaje właściciel 
Florczyk Travel. 

Turystyki promowej w Polsce nie analizuje się jako oddzielnego segmentu podróży, ale jak informują biura specjalizujące się w sprzedaży tej oferty, klientów z każdym rokiem przybywa.

Rejs promem jak wycieczka fakultatywna

WORLD EXPLORER na morzu.
Mały statek. Duże przygody.

Morze Śródziemne • Zachodnia Europa • Bałtyk • Skandynawia • Transatlantyk

• Nowo wybudowany statek
• Nieduży statek na wyprawy z 

maksymalnie 200 pasażerami

Zapraszamy do współpracy w kooperacji z TSS Polska • 061 82 88 160 • info@tsspolska.pl

• Wyłącznie kabiny zewnętrzne
• Wybrane porty
• Od 2019 rejsy morskie



konsolidator pomoże
Czasem sprzedaż biletów na 

prom jest tylko dodatkiem do innej 
oferty, w której specjalizują się 
biura agencyjne. Wówczas o umowę 
z armatorem może być trudniej. 
Rozwiązaniem problemu jest nawią-

zanie współpracy z firmą, która kon-
centruje się na dystrybucji tego typu 
oferty, analogicznej do tej, jaką biura 
nieposiadające licencji IATA podpi-
sują z profesjonalnymi kasami lot-
niczymi. – Armatorzy nie zawierają 
umów z biurami, które sprzedają 
pojedyncze bilety promowe – mówi 
Szymon Wołkowicz z Holiday Tour. 
– Nasze biuro daje dostęp do takiej 
oferty, co więcej już od pierwszej 

rezerwacji wypłacamy atrakcyjną 
prowizję – zachęca Szymon Wołko-
wicz. Wynagrodzenie zaczyna się od 
10 proc., może sięgać nawet do 25 
proc. i jest uzależnione nie tylko od 
wielkości sprzedaży, ale też linii pro-
mowej. Średnia kwota rezerwacji to 
800-1300 zł, wszystko zależy od ter-
minu wypłynięcia i daty sprzedaży. 
Podobnie jak w liniach lotniczych, 
im wcześniej, tym taniej.  – Dzięki 
współpracy z agentami generujemy 
wysokie obroty, co daje nam pod-
stawę do negocjacji cen. Ponieważ 
w hurcie są one niższe niż przy za-
kupie indywidualnym, mamy moż-
liwość podzielenia się zarobkiem 
z naszymi partnerami agencyjnymi 
– wyjaśnia Wołkowicz i jednocze-
śnie zaznacza, że obecnie armatorzy 
promowi nie wypłacają prowizji za 
sprzedaż. 

Transport to też zarobek
Szymon Wołkowicz dzieli swoich 

klientów na trzy grupy. Pierwsza to 
typowi agenci turystyczni, którzy 
współpracują z nim jak z konsolida-
torem. Jeśli w grę wchodzi pojedyn-
cza rezerwacja, on sam nie wymaga 
podpisania umowy agencyjnej, biuro 
i tak za sprzedaż otrzyma prowizję. 

Druga grupa to firmy specjalizujące 
się w turystyce niszowej, na przy-
kład wędkarskiej. – Ci specjaliści 
rezerwują bilety na prom z dużym 
wyprzedzeniem, zazwyczaj w listo-
padzie na maj kolejnego roku. Wła-
śnie późną jesienią nasza sprzedaż 
jest najwyższa – mówi przedsta-
wiciel Holiday Tour. Trzeci rodzaj 
partnerów to firmy, mowa zarówno 
o wyjazdach typu incentive, jak 
i o czystym transporcie. W przy-
padku tych pierwszych rezerwacje 
spływają na kilka miesięcy przed wy-
płynięciem, zorganizowanie imprezy 
dla pracowników wymaga zazwyczaj 
dłuższych przygotowań. Jeśli chodzi 
o tych drugich, zakup dokonywany 
jest często niemal z dnia na dzień. – 
Wielu polskich przedsiębiorców ma 
kontrakty z firmami ze Skandynawii, 
na przykład z Finlandii. Tamtejsze 
prawo zakłada, że co osiem tygo-
dni pracownicy muszą pojechać do 
swojego kraju, dlatego ruch jest bar-
dzo regularny. Część osób korzysta 
z połączeń lotniczych, ale ponieważ 
mówimy tu zazwyczaj o projektach 
budowlanych, gros osób potrzebuje 
na miejscu samochodu, musi też za-
brać ze sobą wiele narzędzi. W takim 
przypadku samolot się nie spraw-

dza – twierdzi Szymon Wołkowicz.  
– Rynek obsługi firm przy rejsach 
promami do Skandynawii jest bar-
dzo stabilny, można na nim zarobić, 
ale pod warunkiem, że wynegocjuje 
się dobre ceny z armatorami – za-
pewnia. Jego zdaniem rentowność 
w tym segmencie biznesu wygląda 
podobnie jak u touroperatorów, czyli 
oscyluje w niższych wartościach jed-
nocyfrowych, konkretnych danych 
szef Holiday Tour nie chce jednak 
podać. 

Krótkie lato
Z perspektywy Holiday Tour 

promy są u nas raczej wykorzysty-
wane jako forma transportu, oferta 
turystyczna jest bardziej dodatkiem 
do podstawowej działalności arma-
torów. – Trzeba pamiętać, że promy 
z Polski pływają przede wszyst-
kim do Skandynawii, a tam lato 
jest stosunkowo krótkie, zaczyna 
się w maju, ale kończy w połowie 
sierpnia. Turystyka promowa ma 
też charakter wypadów weekendo-
wych, a nie typowych pobytów wa-
kacyjnych. Niekiedy są dodatkiem 
do właściwego urlopu nad polskim 
morzem – zwraca uwagę właściciel 
Holiday Tour. 

Rynek obsługi firm przy rejsach 
promami jest bardzo stabilny, można 
na nim zarobić, ale pod warunkiem,  

że wynegocjuje się dobre ceny.
Szymon Wołkowicz

Osoby, które raz skorzystały z propo-
zycji, chętnie wybierają się na podobny 
wypad w kolejnych latach, nierzadko 

decydując się nawet na droższą opcję. 
Maciej Florczyk

Turystyki promowej w Polsce nie analizuje się jako oddzielnego segmentu podróży, ale jak informują biura specjalizujące się w sprzedaży tej oferty, klientów z każdym rokiem przybywa.

Rejs promem jak wycieczka fakultatywna

Wycieczki pro-
mowe traktowane 
są przez wiele 
osób jak wycieczka 
fakultatywna pod-
czas wypoczynku 
nad polskim mo-
rzem.
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Kolejne tygodnie sprzedaży 
w biurach podróży owocują 
dwucyfrowymi wzrostami 

liczby klientów (w 15. tygodniu 2018 
r. 63,3 proc. więcej turystów niż 
w analogicznym okresie rok wcześniej). 
Praktycznie nie zmienia się lista 
najpopularniejszych kierunków wyjazdu 
polskich turystów w porównaniu 
do tych preferencji przed rokiem. 
Stabilną pozycję mają tam Hiszpania, 
Grecja, Włochy, Albania czy Bułgaria. 
Nieznacznie przesunęły się w górę 
tej listy przebojów kraje z największą 
dynamiką wzrostu tj. Turcja, Egipt 
i Tunezja. Ostatni tydzień przed 
majówką przyniósł falę rezerwacji 
na wyjazdy krajowe, co wprowadziło 
Polskę do czołówki rankingu. Średnie 

ceny rezerwowanych imprez nie 
przekraczają poziomu sprzed roku, 
a często są znacząco tańsze, co 
stanowi główną przyczynę tej dobrej 
koniunktury w turystyce. Ten sielsko-
anielski nastrój w branży organizatorów 
turystyki został tylko nieznacznie 
zmącony pomysłem przeniesienia, 
w bliżej nieokreślonej perspektywie 
czasu, przewozów czarterowych 
i low costów z warszawskiego lotniska 
Okęcie na nowe lotnisko w Radomiu. 
W gronie ekspertów od turystyki 
i lotnictwa rozpoczęła się gorąca 
dyskusja i analiza skąd się wziął 
ten… ciekawy pomysł. Docierają też 
pierwsze wzburzone głosy pasażerów 
czarterowych. To dopiero początek tej 
historii – ciąg dalszy nastąpi...

rYnek TurYsTYCznY CeNy TReNDy sPRzeDAż      Podyskutuj na www.facebook.com/WiadomosciTurystyczne

Rośnie zainteresowanie wyjazdami z biurami podróży.
Liczba klientów w czerwcu i lipcu

rezerwacje klienci

kategoria 27.03 3.04 10.04 17.04

rezerwacje 37,0% -3,0% 18,6% 65,6%
klienci 37,9% -3,1% 19,4% 63,3%

bus+hotel 10,8 -23,2% 0 74,9%
samolot 44,2% -1,6% 24,5% 67,6%

dojazd własny -3,9% 1,2% -9,7% 14,3%

TReND w sPRzeDAży
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W 14. tygodniu sprzedaży nie zmie-
niła się liczba kupowanych imprez  

z dojazdem własnym w porównaniu do 
analogicznego okresu rok wcześniej. 

63,337,9

65,6

Na liście ulubionych kierunków pojawiła się Polska. Indeks ceny dla kierunku liczony jako relacja średniej ceny rezerwacji za osobę do 
wysokości wynagrodzenia netto w danym miesiącu. Wskaźnik obrazuje możliwości 
zakupowe Polaków w danym tygodniu w odniesieniu do poszczególnych kierunków. 
Im wyższy wskaźnik, tym mniej osiągalna jest oferta dla przeciętnego klienta. 

nAjpOpulArniejsze 
krAje i kierunki

W połowie kwietnia sprzedaż Grecji 
stanowi 1/4 wszystkich sprzedawanych 
imprez. 

Kraj 3.04 10.04 17.04
Grecja 0,770 0,739 0,7431. 
Turcja 0,776 0,748 0,7492. 
Hiszpania 0,823 0,781 0,7793. 
Egipt 0,674 0,663 0,6274. 
Bułgaria 0,588 0,597 0,6025. 
Włochy  0,774 0,718 0,7226. 
Albania  0,692 0,656 0,6667. 
Chorwacja  0,472 0,450 0,4648. 
Tunezja 0,674 0,616 0,6029. 
Polska bd. bd. 0,32810. * z ostatniego tygodnia * % wzrostu w stos. do roku ub.
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Od połowy marca złoty syste-
matycznie umacniał się do 
koszyka walut. W tym czasie 

notowania euro spadły z poziomów 
powyżej 4,24 zł do 4,15 zł. Dolar po-
taniał z powyżej 3,45 zł do 3,35 zł. No-
towania szwajcarskiego franka spadły 
poniżej 3,47 zł, testując poziomy nie-
oglądane od końca 2014 roku. I tylko 
brytyjski funt nieznacznie cofnął się 
w relacji do złotego, co było związane 
z dużą w tym czasie siłą tejże waluty.

Złotego wspierały dobre wyniki pol-
skiej gospodarki, napływ kapitałów 
uciekających z Rosji i Turcji (jedno-
cześnie złoty zdecydowanie zyskał do 
rubla i liry), lepsza ocena Polski przez 
agencję S&P czy wreszcie zupełne zi-
gnorowanie przez inwestorów faktu, 
że stopy procentowe w kraju prawdo-

podobnie przez cały 2019 r. pozostaną 
rekordowo niskie, co samo w sobie jest 
informacją niekorzystną dla rodzimej 
waluty.

Z punktu widzenia turysty planu-
jącego zagraniczne wojaże, marco-
wo-kwietniowe spadki kursów walut 
w relacji do złotego, prawdopodobnie 
są dobrą okazją do ich kupna. Wydaje 
się prawdopodobne, że dużo tańsze 
już one nie będą. Poziom 4,13-4,15 zł 
na euro, 3,33 zł na dolarze i 3,45 zł na 
franku powinny powstrzymać spadki. 
W przypadku funta natomiast cofnię-
cie w ostatnich tygodniach było tylko 
korektą, przez co wciąż utrzymuje się 
duże ryzyko wzrostu tej waluty powy-
żej 4,90 zł. Szczególnie jeżeli w maju 
zostaną podniesione stopy procentowe 
na Wyspach.

rYnek WAluTOWY WAluTY pAliWA prOGnOzY      Podyskutuj na www.facebook.com/WiadomosciTurystyczne

Dobry moment do kupna walut
Kurs funta stabilny w kwietniu. 
kursY WAluT

3,35 zł
 kurs dolara w połowie kwietnia

waluta 27.03 3.04 10.04 17.04
euro 4,21 4,19 4,18 4,16

dolar USA 3,39 3,41 3,40 3,35
funt 4,79 4,81 4,82 4,81
frank 3,58 3,56 3,56 3,49

dolar USA euro
Źródło: bankier.pl

dolar USA euro
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UFNoŚĆ koNsUMeNCkA 

Wskaźnik ufności konsumenckiej opisuje obecne tendencje w konsumpcji  
indywidualnej.

W drugiej połowie stycznia cena oleju napędowego nieznacznie w górę.

CenY pAliW

Źrodło: e-petrol.pl, stan na 18.04.2018

ŚReDNIe CeNy PALIw  
nA kierunkACH  
z DoJAzDeM włAsNyM

Produkt  4.04 11.04 18.04 

Ropa brent USD/baryłka 68,27 71,05 71,72
Benzyna Pb95 zł/l  4,69 4,71 4,76
Olej napędowy zł/l  4,59 4,61 4,67
 Paliwo lotnicze AVGAS 100 LL zł/l*  7,94* 

Paliwo lotnicze JET A-1 zł/l*    4,19*
*cena z akcyzą, stan na 5.04.2018

źró dło: bankier.pl, e-petrol.pl

benzyna Pb95 olej napędowy
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Marcin kiepas, niezależny ekspert

Kraj Cena rez.  cena/os.
Grecja 6314 24311. 
Turcja 6500 24502. 
Hiszpania 5827 25513. 
Egipt 4913 20714. 
Bułgaria 4890 19165. 
Włochy 5537 23636. 
Albania 5531 21817. 
Chorwacja 3666 15188. 
Tunezja 4775 19719. 
Polska 1829 107510. 

Kraj Udział % 
Grecja 23,2%1. 
Turcja 14,7%2. 
Hiszpania 11,3%3. 
Egipt 10,1%4. 
Bułgaria 6,8%5. 
Włochy 5,1%6. 
Albania 2,9%7. 
Chorwacja 1,9%8. 
Tunezja 1,5%9. 
Portugalia 1,4%10. 

Kierunek  Udział %
Antalya bd.1. 
Hurgada 130,5%2. 
Heraklion 3,7%3. 
Burgas 34,8%4. 
Zakynthos 6,3%5. 
Marsa Alam 44,9%6. 
Korfu 13,87. 
Bodrum bd.8. 
Rodos  7,0%9. 
Chania 22,810. 

Średnia sald ocen zmian 
sytuacji finansowej, gospo-
darczej, domowej kraju
Stan na marzec 2018: 
+5,4

źródło: GUS-5

5

0 2,1

6,2 6,2 
5,4 5,4

II 2018 III 2018I 2018XII 2017XI 2017

Kraj  Waluta Pb95 ON
Austria EUR 1,17 1,151. 
Bułgaria BGN 2,12 2,122. 
Chorwacja HRK 9,52 9,153. 
Czechy  CZK 29,79 29,744. 
Niemcy EUR 1.37 1,215. 
Rumunia RON 5,07 5,166. 
Słowacja EUR 1,29 1,197. 
Słowenia EUR 1,28 1,218. 
Węgry HUF 370,20  370,50 9. 
Wlochy EUR 1,60 1,4710. 

krzysztof Piątek, PzoT
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Krzysz tof Wilk

U
mowa zawarta 
z przewoźnikiem 
powinna w maksy-
malny sposób chro-
nić biuro podróży 
przed ewen tu alnymi 
roszczeniami tury-

stów z tytułu nienależycie wykonanego 
transportu oraz zapewnić możliwość 
rezygnacji z umowy w przypadku od-
wołania imprezy turystycznej.

jaki rodzaj umowy?
W zakresie transportu autokaro-

wego możliwe jest zawarcie umowy 
przewozu osób lub umowy najmu 
autokaru z obsługą. Z tym drugim 
rodzajem spotykamy się zdecydowa-
nie rzadziej, jednak umowa najmu 
może być ciekawszym rozwiązaniem 
w przypadku specyficznych rodzajów 
imprez turystycznych, w tym imprez 
objazdowych, gdy trasa i czas prze-
jazdu nie są dokładnie znane w czasie 
zawierania umowy i podlegają zmianie 
także w trakcie wykonywania usługi. 
Taka umowa charakteryzuje się tym, 
że to organizator turystyki włada au-
tokarem i wydaje polecenia kierowcy 
zatrudnionemu przez przewoźnika 
w zamian za wynagrodzenie należne 
tytułem wynajęcia autokaru. Może być 
ono zryczałtowane lub uzależnione od 
okresu najmu lub ilości przejechanych 
kilometrów, a także można to wyna-
grodzenie określić w sposób mieszany.

Umowa przewozu osób jest najczę-
ściej spotykanym rozwiązaniem w przy-
padku umów zawieranych przez biura 
podróży. Jest to umowa nienazwana, 
wzajemna i odpłatna, a strony umowy 
mają prawo do określenia treści sto-
sunku prawnego zgodnie z własną wolą 
w ramach tzw. swobody zawierania 
umów w granicach określonych prze-
pisami prawa i zasadami współżycia 
społecznego. Do elementów istotnych 
takiej umowy należą bez wątpienia 
określenie rodzaju środka transportu 
(np. autokar dla 45 pasażerów z klima-
tyzacją – data produkcji nie wcześniej 
niż 2015 rok), trasa przejazdu oraz wy-
sokość wynagrodzenia przewoźnika. 
Wynagrodzenie w tym przypadku może 
być określone ryczałtowo lub w sposób 
uzależniony od ilości pokonanych ki-

lometrów, a także w sposób mieszany 
(np. ryczałt do 2000 km + stawka za 
każdy kilometr więcej).

Szkody w autokarze
Ważną kwestią przy zawieraniu 

umowy jest rozstrzygnięcie co do od-
powiedzialności za szkody w mieniu 
przewoźnika dokonane przez tury-
stów. W standardowych zapisach 
umów proponowanych przez firmy 

przewozowe najczęściej znajdzie się 
zapis, który przenosi na organizatora 
odpowiedzialność za wszelkie znisz-
czenia w autokarze dokonane przez 
klientów biura podróży. Oznacza to, 
że nawet gdy zniszczeń dokona turysta 
z własnej winy, to organizator będzie 
musiał zwrócić przewoźnikowi koszty 
dokonanych napraw. Aby minimali-
zować ryzyko związane z takimi rosz-
czeniami, w umowie z przewoźnikiem 
powinny znaleźć się zapisy warunku-
jące taką odpowiedzialność od spisania 
protokołu szkody przez przedstawiciela 
biura podróży. 

Forma umowy
Umowa z przewoźnikiem powinna 

zostać zawarta w formie pisemnej 
z uwagi na fakt, że ewentualne dowo-
dzenie w zakresie ustalonych zobowią-
zań bez posiadania takiego dokumentu 
byłoby znacznie utrudnione. Przed 
zawarciem umowy należy sprawdzić, 
czy osoba reprezentująca przewoźnika 
jest uprawniona do zawierania umów 

w jego mieniu oraz czy przewoźnik 
posiada odpowiednie uprawnienia – 
licencję na wykonywanie krajowego 
bądź międzynarodowego przewozu 
osób. To bardzo istotne, bowiem or-
ganizator turystyki odpowiada przed 
własnymi klientami za zapewnienie 
usług składających się na pakiet tury-
styczny świadczonych przez podmioty 
posiadające kompetencje i zezwolenia 
w tym zakresie.

Organizator odpowiada za autokar
Bardzo ważne jest, aby w umowie 

z przewoźnikiem przewidzieć obo-
wiązki stron w sytuacjach spornych, 
które mogą wydarzyć się podczas 
transportu. Najprostszym i chyba 
najczęstszym przykładem takiego 
problemu jest awaria autokaru albo 
zakwestionowanie przez policję jego 
stanu technicznego przed wyjazdem 
(bardzo częste w przypadku wyjazdów 
dzieci i młodzieży). Oba te zdarzenia 
rodzą skutki, które mogą mieć poważne 
konsekwencje dla organizatora w po-
staci opóźnienia w realizacji programu 
imprezy. Awaria autokaru może spo-
wodować wielogodzinne oczekiwanie 
na jego naprawę, koszty zapewnienia 
posiłków lub noclegu pasażerom, brak 
możliwości zrealizowania niektórych 
zaplanowanych elementów programu, 
a w szczególnych przypadkach np. 
spóźnienie na prom i całkowity brak 
możliwości kontynuacji przejazdu do 
miejsca docelowego. 

Ilość roszczeń odszkodowawczych, 

jakie turyści mogą wysuwać w sto-
sunku do organizatora turystyki, jest 
trudna do wyliczenia i przewidzenia. 
Ważne jest to, że organizator za wszyst-
kie konsekwencje awarii ponosi odpo-
wiedzialność, bowiem zgodnie z art. 
11a ustawy o usługach turystycznych 
odpowiada za nienależyte wykonanie 
umowy na zasadach ryzyka, w tym 
także za osoby trzecie (przewoźnika), 
które uczestniczą w realizacji imprezy 
turystycznej. 

Tym co może zrobić organizator, jest 
zobowiązanie przewoźnika do podjęcia 
działań w celu ograniczenia skutków 
zdarzenia chociażby przez zobowią-
zanie go do zapewnienia transportu 
zastępczego np. maksymalnie w ciągu 
4 godzin od przymusowego postoju. 
Kolejnym elementem jest określenie 
w umowie odpowiedzialności odszko-
dowawczej przewoźnika w stosunku 
do organizatora i zastrzeżenie z tego 
tytułu ewentualnych kar umownych, 
które ułatwią dochodzenie zapłaty. 

ubezpieczenie
Każdy przewoźnik w ramach swojej 

działalności zobowiązany jest do ubez-
pieczenia swoich środków transporto-
wych w ramach polisy OC, która może 
mieć również zastosowanie do ewen-
tualnych szkód organizatora turystyki 
i pasażerów w sytuacji wystąpienia 
wypadku komunikacyjnego. Niezależ-
nie od tego organizator może wymagać 
od przewoźnika przed podpisaniem 
umowy przedstawienia polisy OC 
w zakresie prowadzonej działalności, 
z której będzie mógł się zabezpieczyć 
również wtedy gdy szkody nie zostały 
spowodowane wydarzeniem drogo-
wym, a np. niesprawnością autokaru. 

Podsumowanie
Nienależyte wykonanie umowy 

przez przewoźnika skutkujące opóź-
nieniami lub innymi niedogodnościami 
dla turystów zawsze ostatecznie skoń-
czy się roszczeniami tych ostatnich 
w stosunku do organizatora turystyki. 
Zawarcie umowy z przewoźnikiem 
prawidłowo regulującej zakres odpo-
wiedzialności pozwoli w takim przy-
padku przenieść ewentualne koszty 
takich roszczeń na kontrahenta, który 
faktycznie odpowiada za nienależyte 
wykonanie umowy.

Usługa transportu to obok usługi zakwaterowania najważniejszy element pakietów 
turystycznych sprzedawanych przez małych organizatorów turystyki. 

zMiAnY W prAWie

Istotne zapisy w umowach o 
transport autokarowy turystów

E-kASy FiSkAlnE
Rada Ministrów przyjęła pro-
jekt wprowadzający możliwość 
zastosowania tzw. kasy on-line, 
które automatycznie przekażą 
do Centralnego Repozytorium 
Kas informacje o każdej trans-
akcji pozwalające na ustalenie 
wysokości sprzedaży. Dane z kas 
rejestrujących mają stanowić 
elektroniczny obraz paragonów, 
na których nie podaje się żadnych 
informacji dotyczących konsu-
menta. Proces wymiany kas reje-
strujących starego typu na kasy 
online będzie rozłożony w cza-
sie, przy czym niektóre branże, 
w których wykryto największe 
nadużycia, objęte zostaną obo-
wiązkiem stosowania tylko kas 
online. Zgodnie z projektem 
dopuszczono stosowanie do pro-
wadzenia ewidencji sprzedaży 
kasy rejestrujące dotychczas uży-
wane przez podatników, tj. kasy 
z papierowym zapisem kopii oraz 
kasy z elektronicznym zapisem 
kopii. Projekt przewiduje również 
refundację kosztów zakupu kas 
online w wysokości 90 proc. ceny 
(bez podatku), ale nie więcej niż 
700 zł. KW

POdATkI 
Ministerstwo Finansów ogłosiło, 
iż prowadzi prace nad stworze-
niem trzech nowych ustaw po-
datkowych, co w konsekwencji 
ma doprowadzić do likwidacji 
podziału na podatek PIT i CIT. 
Jedna ustawa miałaby mieć 
zastosowanie tylko do działal-
ności gospodarczej, druga do 
dochodów pracowników zatrud-
nionych na podstawie umów 
o pracę, a trzecia dotyczyłaby 
opodatkowania zysków kapi-
tałowych. Ustawa o podatku 
od działalności gospodarczej 
miałaby mieć zastosowanie do 
obecnych podatników PIT i CIT, 
którzy prowadzą firmy. KW

dZIAłAlNOść gOSPOdArCZA
Minister Finansów przedsta-
wił projekt rozporządzenia 
zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie sposobu przesyłania 
deklaracji i podań oraz rodza-
jów podpisu elektronicznego, 
którymi powinny być opatrzone. 
Zgodnie z proponowanymi 
przepisami zgłoszenia rejestra-
cyjne w zakresie podatku od 
towarów i usług (VAT-R) będą 
mogły być przesyłane również 
przez Centralną Ewidencję 
i Informację o Działalności 
Gospodarczej i będzie można je 
potwierdzić podpisem profilem 
zaufanym ePUAP.  KW

PORADY: PRZEPISY • INTERPRETACJE PRZEPISÓW • PORADY PRAWNE • WYJAŚNIENIA EKSPERTÓW • ANALIZY

➤ Czy biuro podróży ma obowiązek zawiera-
nia umowy powierzenia danych osobowych? 
Tak. Obecnie obowiązek ten określa art. 31 Ustawy 
o ochronie danych osobowych (UODO), natomiast od 
25 maja 2018 r. zastosowanie będzie miał art. 28 Ogól-
nego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
(rozporządzenie RODO). Zgodnie z obowiązującymi 
i przyszłymi przepisami administrator danych osobo-
wych, który powierza ich przetwarzanie innym przed-
siębiorcom, zobowiązany jest do zawarcia stosownej 
umowy powierzenia danych osobowych określającej 
zakres przekazanych danych, sposób ich wykorzy-

stania i obowiązki stron. Przede wszystkim będzie to 
dotyczyło wszelkich podwykonawców świadczących 
usługi, które wymagają przekazania im danych oso-
bowych lub udostępnienia nośników i pomieszczeń, 
w których te dane są zgromadzone. Przykładem 
mogą być np. usługi IT, usługi marketingowe, usługi 
księgowe czy szkolenia BHP. W każdym z tych przy-
padków dochodzi bowiem do powierzenia w jakimś 
zakresie danych osobowych przez biuro podróży.

➤ Co powinna zawierać umowa powierze-
nia danych osobowych? 
Zgodnie z art. 28 rozporządzenia 2016/679 „w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych” wprowadzono podstawowy katalog 
obligatoryjnych zapisów umowy powierzenia danych 

osobowych. Nowe wymogi wiążą się z koniecznością do-
stosowania treści już stosowanych wzorów oraz potrzebą 
aneksowania zawartych umów tak, aby z dniem 25 maja 
2018 r. stały się one zgodne z przepisami RODO.  
Umowa powierzenia danych osobowych powinna zawie-
rać następujące elementy: 
• przedmiot przetwarzania,  
• czas trwania przetwarzania, 
• charakter i cel przetwarzania, 
• rodzaj danych osobowych, 
• kategorię osób, których dane dotyczą, 
• obowiązki i prawa administratora, 
• obowiązki podmiotu przetwarzającego.

➤ Jakie grożą sankcje za nieprzestrzeganie 
przepisów? 
Za nieprzestrzeganie postanowień rozporządzenia RODO, 

w tym również w zakresie obowiązku zawarcia umowy 
powierzenia danych osobowych, organ kontrolny może 
nałożyć na przedsiębiorcę administracyjną karę pieniężną: 
• w wysokości do 10 000 000 EUR, a w przypadku przed-
siębiorstwa – w wysokości do 2 % jego całkowitego rocz-
nego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego 
(przy czym zastosowanie ma kwota wyższa) podlegają 
następujące naruszenia przepisów lub 
• w wysokości do 20 000 000 EUR, a w przypadku przed-
siębiorstwa – w wysokości do 4 % jego całkowitego rocz-
nego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego 
(przy czym zastosowanie ma kwota wyższa). KW 
 
Podstawa prawna: 
• art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych (UODO),  
•  art. 28 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oso-

bowych (rozporządzenie RODO).

Biura podróży muszą zadbać 
o prawidłowe powierzenie 
danych osobowych

Propozycja zapisu umownego 
dotyczącego odpowiedzialności  
za szkody w autokarze

„Warunkiem jakiejkolwiek odpowiedzialności 
Organizatora za szkody w mieniu przewoźnika dokonane 
przez uczestników przewozu jest niezwłoczne zgłoszenie 
takiej szkody (najpóźniej w chwili zakończenia usługi) 
przedstawicielowi organizatora i potwierdzenie tej szkody 
oraz osoby, która ją wyrządziła w protokole szkody 
podpisanym przez przedstawiciela organizatora”.
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➤ Stwórz profil internauty odwie-
dzającego stronę twojego biura 
podróży.

➤ Określ, jakiego rodzaju treści są 
interesujące dla odbiorców strony 
internetowej.

➤ Pamiętaj, by teksty na stronę 
były wartościowe merytorycznie, 
dopracowane językowo, przy tym 
zawierały frazy wyszukiwania.

Małgorzata Orlikowska

W czasach, kiedy udział Internetu 
w nabywaniu przez konsumentów 
dóbr i usług jest coraz większy, dba-
nie o wizerunek marki w sieci po-
winno być priorytetem dla każdej 
firmy obecnej w Internecie. Choć 
dziś informacji o marce dostarcza 
wiele źródeł, najważniejszym po-
zostaje strona internetowa służąca 
nie tylko prezentacji oferty, również 
przybliżeniu samej marki: jej war-
tości i celów. Od wyglądu strony, 
atrakcyjności i jakości treści na niej 
zawartych zależy, czy wzbudzimy 
zaufanie, a potem zainteresowanie 
potencjalnych klientów, czy nie. 
Warto więc dokładnie przemyśleć, 
co i w jakiej formie publikujemy na 
witrynie, inaczej jedno z najważ-
niejszych narzędzi budowania wize-
runku stanie się bezużyteczne.

1. Określ odbiorcę strony 
internetowej

Zanim zidentyfikujemy, jakiego 
rodzaju treści będą najlepiej paso-
wały do naszej strony, niezbędne jest 
ustalenie ich odbiorców. Tworzenie 
i publikowanie treści dla wszystkich 
już dawno przestało być skuteczne, 
a w czasach, kiedy kluczem do pozy-
skania i utrzymanie przy sobie klienta 
jest personalizacja, może wręcz za-
szkodzić budowaniu wizerunku.

Choć określenie odbiorców treści 
strony w przypadku biura podróży 
wydaje się proste – są nimi turyści 
poszukujący inspiracji czy informacji 
związanych z szeroko rozumianym 
podróżowaniem – niezbędne jest 
zawężenie tej grupy do określonego 
profilu turysty bądź grupy turystów. 
Ci mają przecież różne oczekiwania 
względem podróżowania, preferują 
odmienne sposoby przemieszczania 
się z miejsca na miejsce, wymagają 
określonych warunków czy spo-
sobów spędzania wolnego czasu. 
W przypadku biur zajmujących się 
organizowaniem wycieczek, stworze-
nie profilu klienta jest proste, bo biura 
te są zazwyczaj sprofilowane pod 
kątem wybranej destynacji, rodzaju 
wypoczynku czy odbiorców swojej 
oferty. W przypadku biur agencyj-
nych, sprzedających oferty kilku (lub 
więcej) touroperatorów, profilowanie 
jest trudniejsze, ale nie niemożliwe. 
W ustaleniu tego, kto najczęściej 
korzysta z usług naszego biura, po-
mogą pytania o wiek, płeć klienta, 
jego status społeczny, majątkowy, to 
w jaki sposób podróżuje (z rodziną, 
znajomymi, samotnie), jakie środki 
transportu preferuje, jakiego rodzaju 
wypoczynkiem jest zainteresowany 
(leżeniem na plaży, aktywnym itp.) 
i jakie kierunki, destynacje wybiera.

2. Z prezentacji wyrzuć  
slogany

Kiedy już potrafimy zidentyfi-
kować odbiorcę naszych komuni-
katów, pora przejść do tworzenia 
treści. Tekstem o kluczowym zna-
czeniu dla budowania wizerunku 
i wiarygodności marki jest komu-
nikat publikowany w zakładce/sek-
cji „O firmie”. Warto pamiętać, że 
komunikat ten ma służyć nie tyle 
prezentacji firmy, co przekonaniu 
internautów (a więc potencjalnych 
klientów) do skorzystania z jej 
usług. To trudne zadanie, bo na 
rynku istnieje tysiące podobnych 
firm. Potrzebne są więc naprawdę 
mocne argumenty (ujęte w atrak-
cyjne treści), by spowodować, że 
internauta zainteresuje się akurat 
naszą. Niestety większość biur po-
dróży działających na rynku nie 
zdaje sobie sprawy z wagi tego 
komunikatu. Stąd do znudzenia 
powtarzane w prezentacji slogany 
o „firmie z tradycjami”, „tysią-
cach obsłużonych i zadowolonych 
klientów” czy „indywidualnym 
podejściu do klienta” – nawet jeśli 
te określenia oddają istotę na-
szej firmy, niekoniecznie musimy 
używać ich w tekście, w którym 
chcemy się pokazać jako biuro 
wyjątkowe i inne niż pozostałe 
na rynku. O tych atutach naszej 
firmy można przecież poinformo-
wać w inny sposób i przy użyciu 
bardziej oryginalnych określeń: 
„firmę z tradycjami” z powodze-
niem można zastąpić zdaniem: 
„Jako firma istniejąca na rynku od 
1990 r., śmiało możemy się uwa-
żać za specjalistów od organizacji 
wycieczek”; zamiast informować 
o „tysiącach obsłużonych klien-
tów” lepiej napisać „z naszych 
usług skorzystało już 123456789 
klientów” wreszcie nic niezna-
czące „indywidualne podejście do 
klienta” warto przeformułować na 
konkrety „każdemu klientowi po-
święcamy średnio XX godzin (dni) 
– tyle czasu potrzeba, by kupując 
wycieczkę w naszym biurze, miał 
poczucie, że wybrał najlepiej”. 

3. Zainspiruj inter-
nautę do podróży

Celom wizerunkowym, promo-
cyjnym mogą – w subtelniejszej for-
mie – służyć również inne treści na 
stronie. Niestety prezentacja w za-
kładce „O firmie” jest w przypadku 
wielu biur jedynym merytorycznym 
tekstem na stronie, resztę stanowią 
oferty wycieczek.  To błąd, bo choć 
głównym celem biura podróży jest 
sprzedaż ofert, witryna to również 
kanał komunikacji z potencjalnymi, 
obecnymi klientami (dla małych 
biur, niemających funduszy na roz-
budowane kampanie promocyjne, 
to jeden z głównych kanałów komu-
nikacji). Jeśli więc już dysponujemy 
takim narzędziem, wykorzystajmy 
w pełni jego potencjał, tj. pokażmy, 
że poza sprzedażą zależy nam na 
edukowaniu internautów odwiedza-
jących naszą stronę.

Co publikować? Tu przyda się wie-
dza o zainteresowaniach, potrzebach 
naszych klientów: jeśli kupują u nas 
wycieczki egzotyczne lub głównym 
odbiorcą usług są turyści rodzinni, 
prezentujmy treści, którymi mogliby 
być zainteresowani, np. praktyczne 
rady temat tego, jak przygotować się 
do wyjazdu w egzotyczne kraje czy jak 
najwygodniej podróżować z dziećmi 
samochodem. Bardzo przydatne są 
też relacje z wypraw (np. pracowni-
ków biura) zawierające praktyczne 
rady, ciekawostki i smaczki danej 
destynacji. To najlepszy sposób na 
dawanie internautom inspiracji do 
podróży, pobudzanie u nich chęci 
do udania się w konkretne miejsce, 
a w konsekwencji również skorzysta-
nia z naszych usług. W końcu kto jak 
nie my powinien się postarać, by taką 
inspirację otrzymał właśnie na naszej 
stronie?

4. Zadbaj o atrak-
cyjną formę tekstu

Publikując treści, pamiętajmy 
o tym, by nadać im odpowied-
nią formę, tak by internauta nie 
tylko zainteresował się tekstem, 

również przeczytał go w całości, 
a nawet na niego zareagował 
(dając komentarz, przechodząc do 
rezerwacji wycieczki itp.). Oczy-
wiste jest, że artykuł powinien 
być napisany ciekawie i popraw-
nie pod względem językowym. 
Niewskazane jest używanie zbyt 
oficjalnej formy (i języka specjali-
stycznego), dlatego nie bójmy się 
nadać tekstowi osobistego cha-
rakteru, wtrącać dygresji, wła-
snych przemyśleń, nawet żartów 
(róbmy to jednak ostrożnie, by nie 
urazić odbiorców). 

Osobisty, szczery charakter 
powinien mieć zwłaszcza tekst 
prezentujący biuro – internauci 
poszukują dziś autentyczności, 
im więcej jej w tekście, tym więk-
szą siłę oddziaływania ma artykuł 
i tym dłużej zostanie zapamiętany 
przez odbiorców jego sens. Nie 
zapominajmy też, że tekst po-
trzebuje chwytliwego tytułu (ale 
nie sensacyjnego, takie zostawmy 
prasie bulwarowej).

Nie mniej ważna jest strona 
wizualna. To ona w dużej mierze 
odpowiada za to, czy internauta za-
interesuje się tekstem, czy nie. Tekst 
nie powinien być zbyt długi. Opty-
malnie, jeśli zamkniemy go w mak-
symalnie 20 zdaniach. Zadbajmy 
też o to, żeby artykuł nie był publi-
kowany na stronie jako blok tekstu. 
Uatrakcyjnijmy go grafikami, lin-
kami do filmików czy innych stron, 
także akapitami, wcięciami, śródty-
tułami, wytłuśćmy też poszczególne 
słowa, by internauta, nie zagłębia-
jąc się w treść, mógł domyślić się, 
czego dotyczy.

5. Bądź SEO-friendly, ale 
z głową

Ponieważ artykuły są publiko-
wane w przestrzeni wirtualnej, 
musimy również pamiętać o tym, 
by zawierały frazy kluczowe, 
które pozwolą internautom tra-
fić na naszą stronę. Istotne są 
zwłaszcza frazy contentowe, tj. 
takie, które internauci wyszu-
kują w sieci (np. najlepszy hotel 
w Hurgadzie, jak najszybciej 
dostać się na paryskie lotnisko, 
atrakcje turystyczne Podkarpa-
cia itp.). Warunkiem stworzenia 
wartościowego pod kątem SEO 
artykułu jest odpowiedni dobór 
fraz, dlatego jego pisanie musi 
być poprzedzone analizą tego, 
czego intetrnauci poszukują 
w sieci (jakie hasła, frazy wpi-
sują w wyszukiwarki). Możemy 
to zrobić ręcznie, możemy też 
skorzystać w programów, które 
zrobią to za nas (np. Answer The 
Public). Dobry tekst powinien 
być odpowiedzią na konkretne 
zapytania użytkowników sieci. 
W czasie pisania artykułu pamię-
tajmy jednak, by nie przesadzić 
w ilością wplecionych weń fraz 
kluczowych. Eksperci są zdania, 
że im więcej takich sformuło-
wań, tym gorzej czyta się tekst 
(internauci od razu wyczują, że 
tekst pisany jest pod wyszuki-
warki). Radzą więc, by stosować 
je z umiarem.  

pYTAniA  
DO eksperTA 

joanna nowak –  
www.www-copywriting.pl

Czy w dobie popularności mediów 
społecznościowych strona interne-
towa wciąż może być  uważana za 
efektywne narzędzie promowania, 
wzmacniania wizerunku marki?

Oczywiście. Dla wielu potencjalnych 
klientów strona internetowa nadal 
jest miejscem „pierwszego kontaktu” 
z firmą. Jeżeli ten kontakt jest pozy-
tywny, jeżeli ze strony internetowej 
klient dowiaduje się, że firma może 
mu pomóc, znajduje na niej intere-
sujące, inspirujące treści, słowem, 
jeżeli strona wzbudza w nim zaufa-
nie, wtedy wraca na nią, kiedy chce 
skorzystać z oferowanych usług. 
Myślę więc, że dopracowana strona 
internetowa nadal jest niezastąpio-
nym narzędziem wizerunkowym 
i sprzedażowym. Można wręcz 
powiedzieć, że stanowi centrum 
działań marketingowych.

Co jest wyznacznikiem dobrze na-
pisanego tekstu opublikowanego na 
stronie internetowej firmy?
Dobrze napisany tekst jasno 
informuje, dlaczego warto się 
zainteresować tym, co firma ma 
do zaoferowania – jakie korzyści 
można dzięki temu odnieść i jakich 
problemów uniknąć. 
Tekst powinien sprawić, że po-
tencjalny klient nabierze do firmy 
zaufania. Wyjaśnić, w jaki sposób 
firma pracuje, zaprezentować umie-
jętności pracowników, pokazać, 
co już osiągnęła. Przedstawiać do-
wody, a nie tylko opisywać. Warto, 
by tekst prezentował niezależne sta-
tystyki, opinie klientów, case studies. 
Im więcej, tym lepiej. 
Oczywiście tekst na firmowej stro-
nie internetowej musi też pokazy-
wać, że rozumie potrzeby klientów, 
odpowiadać na pytania, które często 
zadają i podpowiadać skuteczne 
rozwiązania dla ich problemów. 
Słowem, powinien być pomocny. 
Do tego napisany prosto, zwięźle, 
zrozumiale dla każdego. 

Jakie błędy pojawiają się najczęściej 
w tekstach publikowanych na stro-
nach internetowych firm?  
Myślę, że najczęściej spotykanym 
problemem jest brak autentyczno-
ści. Firmy zapominają, że serwis 
internetowy powstaje po to, by po-
magać konkretnej grupie docelowej 
i jako taki, musi odpowiadać na 
jej potrzeby. Zamiast tego chętnie 
nadużywają ogólnikowych zwrotów 
i unikają pokazywania, jaka firma 
jest naprawdę. To, niestety, droga 
donikąd.
Kolejnym błędem, jaki często poja-
wia się w tekstach publikowanych 
na stronach internetowych firm, jest 
brak pewności siebie. Firmy wolą 
używać „ostrożnych” sformułowań, 
zamiast wyrazistych i zdecydowa-
nych. W efekcie przekaz nie jest 
czytelny na pierwszy rzut oka, jest 
nudny i mało przekonujący. 
Warto wystrzegać się nadmiaru 
słów. Kiedy jest ich za dużo, to, co 
najważniejsze może łatwo zgubić się 
między wierszami. 

Ciekawe treści na stronie biura podróży potrafią nie tylko zaangażować obecnych 
i potencjalnych klientów biura, również wzmocnić ich zaufanie do marki. Warto 
więc zadbać, by prezentacja firmy była na najwyższym poziomie.

Tekstami przyciągnij klienta

zASADY SkuTECznEgo CoPYWrITIngu

Zamiast koncentrować się na przedstawianiu cech produktu 
przemawiaj językiem korzyści – opisz, co kupujący zyska, 
nabywając produkt.

Pisz językiem zrozumiałym nawet dla laika, a słownictwo 
specjalistyczne wytłumacz w tekście.

Aby uwiarygodnić przekaz, posiłkuj się statystykami, 
liczbami.

Dla uatrakcyjnienia tekstu wtrącaj analogie i porównania 
z życia wzięte.

Pisz w czasie teraźniejszym, tekst będzie się wydawał 
bardziej aktualny. 

Unikaj negatywnych stwierdzeń – pozytywny przekaz jest 
o wiele bardziej motywujący niż negatywny. 
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Finał V Olimpiady Wiedzy o Tu-
rystyce odbywał się w Spale 
niedaleko Łodzi. przyjechało 

30 uczniów – finalistów etapów regio-
nalnych (w sumie w olimpiadzie brały 
udział prawie 3 tys. uczniów). Zanim 
młodzi przystąpili do konkursu, ofi-
cjalnie otwarto etap centralny. Uro-

czystość odbyła się w nowej auli im. 
prof. Stanisława Liszewskiego na Wy-
dziale Nauk Geograficznych Uniwer-
sytetu Łódzkiego. Brali w niej udział 
przedstawiciele samorządu woje-
wództwa, miasta Łodzi i ościennych 
powiatów, Łódzki Kurator Oświaty 
oraz przedstawiciele stowarzyszeń 

i organizacji działających na rzecz 
edukacji.  

Finał olimpiady podzielony 
był na dwie części – w pierw-
szej uczniowie rozwiązywali test 
i przedstawiali prezentacje mul-
timedialne poświęcone turystyce 
folklorystycznej. Do etapu dru-
giego dopuszczono 15 uczniów, 
którzy wykonali zadanie finałowe 
polegające na opracowaniu i za-
prezentowaniu programu jedno-
dniowej wycieczki po Wilnie. 
Najlepsza okazała się Patrycja Lis 
(Włocławek), która uzyskała tytuł 
„Eksperta turystyki”. II miejsce za-
jęła Gabriela Kobusińska z Łodzi, 
III – Natalia Masny z Nowego 
Targu. MO

4–7 kwietnia, V Olimpiada Wiedzy o Tury-
styce, Łódź, Spała

kOnFerenCje

Podkarpacie zainaugurowało sezon 
W programie znalazły się prelekcje, degustacja i prezentacja nowego produktu.

Pierwszy dzień wiosny br. Pod-
karpacki ROT wykorzystał 
na zainaugurowanie sezonu 

turystycznego. 
Z tej okazji zwołano w Rzeszo-

wie konferencję prasową, na którą 
zaproszono m.in. przedstawicieli 
władz rządowych, samorządowych 

i przedsiębiorców turystycznych. 
Po oficjalnym powitaniu uczestnicy 
wysłuchali prelekcji dotyczących 
turystyki kulinarnej i jej znacze-
nia dla promocji regionu. Ciekawy 
wykład dał m.in. etnobotanik prof. 
Łukasz Łuczaj o dzikich roślinach 
w historycznej i współczesnej 

kuchni oraz szef kuchni jednej 
z rzeszowskich restauracji, Marcin 
Czekalewski, na temat sposobów 
uwydatniania smaku potraw przy 
użyciu alkoholu. Tematyka prelek-
cji nie była przypadkowa – w czasie 
konferencji zaprezentowano nowy 
produkt turystyczny regionu: Szlak 
Historycznych Receptur. Trasa jest 
poświęcona tradycjom browarni-
czym, gorzelniczym i winiarskim 
Podkarpacia i północnej części 
Słowacji. Uczestnicy zapoznali się 
z atrakcjami na szlaku (znajduje się 
na nim 16 obiektów), mieli też oka-
zję skosztować trunków z zakładów 
produkujących alkohole, które na-
leżą do nowo otwartej trasy.  MO

21 marca 2018 r., konferencja Prozdro-
wotne receptury – oferta dla turysty 
poszukującego zdrowego, regionalnego 
produktu „Szlak historycznych receptur”, 
Rzeszów

kOnFerenCjA

Młodzi eksperci ds. turystyki wyłonieni
W Spale odbywał się centralny etap V Olimpiady Wiedzy o Turystyce. 

prezenTACjA

Sun&Fun w rytmie samby
Około 170 gości zjechało w kwietniowy weekend do hotelu Windsor.

Oprócz agentów Sun&Fun za-
prosił również albańskich, 
tureckich i tunezyjskich part-

nerów biznesowych. Rozrywkowo-ar-
tystyczną część programu poprzedziła 
konferencja, którą otworzył dyrektor 
zarządzający Sun&Fun Semir Ha-

mouda. Organizatorzy podsumowali 
ubiegły sezon, przedstawili ofertę na 
2018 r. i wyniki sprzedaży first call. 
Dyrektor Tunezyjskiego Urzędu ds. 
Turystyki Ahmed Meddeb opowiedział 
po polsku o atrakcjach Tunezji, wzbu-
dzając aplauz zebranych. O godzinie 

20.00 wszyscy stawili się na uroczystej 
kolacji. O jej kulinarną oprawę zadbał 
kucharz sprowadzony specjalnie na tę 
okazję z Tunezji. Gwiazdą wieczoru 
był Stefano Terrazzino, który tań-
czył, śpiewał włoskie szlagiery i uczył 
mówić po włosku za pomocą gestów. 
Animatorzy Sun&Fun zachęcali gości 
do wyjścia na parkiet, a profesjonalne 
tancerki uczyły samby i tańca brzucha. 
Były też występy akrobatów i pokazy 
taneczne z laserami. Sześciu szczę-
śliwców wylosowało wycieczki z kata-
logu Sun&Fun. Dyplom za najlepszą 
sprzedaż kierunku Tunezja w okresie 
first call otrzymało biuro podróży Sun 
Way Travel, zaś kierunku Dżerba – Al-
deran. NEl

14-15 kwietnia 2018 r., impreza Sun&Fun, 
Jachranka

❶ Walne Zebranie Członków Ma-
zowieckiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej odbyło się 21 marca 
w Muzeum Pragi w Warszawie. Przy-
jęto sprawozdanie z działalności za 
2017 r. oraz plan na rok 2018. W po-
czet organizacji przystąpiło sześciu 
nowych członków.  

❷ Największe targi turystyczne we 
Francji – Salon Mondial du Tourisme 
– odbyły się w dniach 15-18 marca 
w Paryżu. Tematem przewodnim był 
wypoczynek na łonie natury. Gospo-
darze polskiego stoiska – POT, MOT, 
Kraków i PLL LOT – promowali tury-
stykę aktywną. 

❸ III Regionalne Forum Turystyki 
zorganizowane przez Kujawsko-Po-
morską Organizację Turystyczną 
i kujawsko-
pomorski 
oddział PIT 
odbyło się 
6 kwietnia 
w Byd-
goszczy. 
Uczestnicy 

wysłuchali wykładu na temat komer-
cjalizacji produktów w turystyce oraz 
zapoznali się z ofertą turystyczną 
podmiotów z Kujaw i Pomorza, m.in. 
laureatów Certyfikatu i Złotego Certy-
fikatu POT 2017.

❹ Centrum Tour & Taxis w Brukseli 
gościło wystawę biżuterii z bursztynu 
bałtyckiego zorganizowaną przez 
Urząd Miejski w Gdańsku. Wśród 
eksponatów znalazły się m.in. repliki 
bransoletki Michelle Obamy i na-
szyjnika Kate Middleton. Celem wy-
stawy była promocja bursztynu jako 
produktu pochodzącego z polskiego 
wybrzeża oraz Gdańska jako jego 
światowej stolicy. 

 ❺ Na początku kwietnia na zapro-
szenie POT do Polski przyjechała 
grupa 10 agentów podróży ze Stanów 

Zjednoczonych. Program 
podróży studyjnej obej-

mował Warszawę 
i Kraków oraz bliskie 
spotkania z polską 

kuchnią, m.in. naukę 
lepienia pierogów. NEl 

4
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Więcej zdjęć 
www.wiadomosciturystyczne.pl

FoTokRoNIkA BRANży

Prelekcjom towarzyszyły degustacjie 
przysmaków regionalnych

Sezon turystyczny rozpoczęty! – co potwier-
dzili oficjalni goście przecięciem wstęgi

Najlepsi agenci odebrali dyplomy.

Finaliści olimpiady mieli okazję poznać atrakcje turystyczne regionu. 

5

Wieczór upłynął pod znakiem tańca.

1
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Małgorzata Orlikowska

N
ieczęsto się zda-
rza, by w kon-
kursie POT na 
najlepszy pro-
dukt turystyczny 
startował touro-
perator. Ostat-

nia edycja konkursu była pod tym 
względem wyjątkowa. Biuro Podróży 
Bieszczader z Mokrego nie dość że 
przystąpiło do rywalizacji, to jesz-
cze znalazło się w gronie finalistów 
uhonorowanych certyfikatem POT 
za wycieczkę „Wodami rzeki San!”. 
Mariusz Janik, właściciel biura, wyja-
śnia, że inspiracją do jego stworzenia 
były pytania od turystów o pływa-
nie kajakami po Bieszczadach, 
a także oferowane przez konkurencję 
1-dniowe wycieczki na Węgry. – Tu-
ryści pokonują jednego dnia około 
600 km, by m.in. napić się dobrego 
wina, a przecież Podkarpacie słynie 
z uprawy winorośli. Postanowiliśmy 
połączyć te dwie atrakcje, aby tury-
ści zostali w Bieszczadach – zdradza 
kulisy powstania nagrodzonego pro-
gramu Janik. 

Wysoka jakość usług to podstawa
Do tworzenia oryginalnych, a przy 

okazji nagradzanych produktów 
turystycznych – w ostatnich latach 
wyróżnienia Podkarpackiego ROT 
otrzymały też wycieczki „Traperska 
Przygoda” i „Drezynami po Biesz-
czadach” – pcha Mariusza Janika 
pragnienie, by turyści poznali wciąż 
mało znane Podkarpacie. To zadanie 
trudne, ponieważ wielu z nich do lo-
kalnych biur zagląda głównie po to, by 
kupić wycieczkę zagranicę. – Przewa-
żająca większość turystów chce u nas 
kupić wycieczkę do Lwowa. Wielu po 
rozmowie z nami, kiedy opowiadamy 
im, jak wiele ciekawych rzeczy jest 
do zobaczenia w regionie, zapisuje 
się też na wycieczkę po Bieszcza-
dach. Jeśli raz skorzystają z któregoś 
z naszych programów, wracają, bo 
pokazujemy im region w sposób nie-

typowy – mówi Janik. Nie ukrywa, że 
motywacji do tworzenia programów 
dostarcza też konkurencja, która pod-
patruje pomysły Bieszczadera i bywa 
że tworzy niemal identyczne produkty 
o zbliżonych nazwach. – Na szczęście 
wciąż z nią wygrywamy, bo oferu-
jemy wyższą jakość usług – deklaruje 
właściciel Bieszczadera. Wyjaśnia, 
że o jakość dba na wiele sposobów: 
biuro oferuje wyłącznie oryginalne, 
autorskie programy zwiedzania; za-
trudnia jedynie wykwalifikowanych 
przewodników, bo tylko tacy dają 
gwarancję jakości i tego, że turyści 
będą nie tylko bezpieczni, również 
zadowoleni z wycieczki. W kontak-
tach z turystami pracownicy zawsze 
stawiają na szczerość, z drugiej 
strony od turystów zbierają uwagi, 
opinie i sugestie na temat tego, co 

można byłoby zmienić lub wprowa-
dzić, żeby poprawić jakość obsługi; 
w biurze kładzie też się duży nacisk 
na szkolenia nie tylko pracowników, 
również lokalnej branży turystycz-
nej. – Regularnie organizuję szkole-
nia i wyjazdy studyjne po regionie. 
Uczestniczą w nich przewodnicy, 
pracownicy biura i hotelarze. Chcę, 
żeby mieli dokładną i aktualną wie-
dzę o Podkarpaciu i jego atrakcjach, 
bo jako ambasadorowie regionu, ma-
jący kontakty z turystami, powinni 
być na bieżąco – wyjaśnia właściciel 
Bieszczadera.

Indywidualne podejście do klienta
Taka strategia przynosi efekty: 

z roku na rok biuru przybywa klien-
tów. Co najważniejsze, również zimą, 
do niedawna najmniej lubianą przez 

przyjezdnych porą roku (właściciel 
Bieszczadera otworzył największą 
w Polsce wypożyczalnię rakiet śnież-
nych i zaczął organizować kuligi na 
saniach z wozów drabiniastych). 
W związku z większym ruchem tury-
stycznym bywa, że trzeba odmówić 
przyjęcia zlecenia na obsługę grupy, 
bo jest tak dużo pracy. – Oczywiście 
można byłoby zatrudnić dodatkowe 
osoby, otworzyć kolejne oddziały, 
żeby nadążyć z realizacją wszystkich 
zleceń, ale nie chcemy tego robić, bo 
zależy nam na indywidualnym podej-
ściu do klienta. Boję się, że gdybyśmy 
obsługiwali jeszcze więcej turystów, 
to zatracilibyśmy tę jakość, z której 
jesteśmy znani – mówi i dodaje, że 
rocznie liczący 5 osób (a w sezonie 8 
osób) Bieszczader obsługuje między 
50 tys. a 100 tys. turystów. – Przy ta-

kich ilościach dbanie o zadowolenie 
każdego klienta bywa zadaniem wy-
jątkowo trudnym do zrealizowania – 
wyjawia z uśmiechem Mariusz Janik. 
Nie oznacza to bynajmniej, że biuro 
nie będzie się rozwijać. Jego właści-
ciel planuje w kolejnych latach zaska-
kiwać klientów nowymi programami 
zwiedzania. Potencjał jest spory, bo 
wciąż powstają nowe atrakcje, roz-
wija się też lokalna infrastruktura, 
a i właściciel biura nie ustaje w wysił-
kach, by na nowo odkrywać region. 
– W prywatne zagraniczne podróże 
zawsze zabieram przewodniki po 
Podkarpaciu. Czytam je z nadzieją, 
że znajdę tam inspiracje do kolej-
nych programów i faktycznie nie raz 
zdarza mi się przeczytać o miejscu, 
którego wcześniej nie znałem, a które 
warto pokazać turystom. Mam więc 
kilka pomysłów na kolejne wycieczki 
– kończy Mariusz Janik. 

Wygrywamy jakością produktów
Mariusz Janik: skoro turysta odwiedza dany region, trzeba mu go pokazać w interesującej formie.

Cur ri Cu luM vi TAe

Mariusz janik – ur. 4.06.1979 
w Lesku. Absolwent turystyki na 
Wyższej Szkole Informatyki i Zarzą-
dzania w Rzeszowie. 
W początkach kariery zawodowej 
związany z PTTK Sanok (staż), 
Europejskim Funduszem Leasin-
gowym w Sanoku, Bieszczadzkimi 
Zakładami Przemysłu Naftowego 
Rzepedź, Biurem Turystycznym Ku-
rier Sanok. W 2003 r. zarejestrował 
„Usługi przewodnickie i pilotażowe”, 
a w 2010 Biuro Podróży Bieszcza-
der, które dziś prowadzi z żoną Mag-
daleną. Zainteresowania: turystyka, 
narciarstwo zjazdowe i skitourowe, 
siatkówka, paralotniarstwo, nurko-
wanie, rowery.

Więcej sylwetek 
www.wiadomosciturystyczne.pl

per sO nA liA

Ahmed Yousef zastąpi 
na stanowisku  
el Demery’ego
Minister Turystyki Egiptu 
Rania al-Maszat powołała na 
prezesa Egipskiej Organizacji 
Turystycznej Ahmeda Yousefa. 
Yousef zastąpił na stanowisku 
Hichama el Demery’ego, który 
sprawował urząd do końca 
marca tego roku. Nowy pre-
zes ma duże doświadczenie 
w dziedzinie marketingu, które 
zdobywał, pracując w między-
narodowych korporacjach. 
Zawodowo związany był mię-
dzy innymi z Sony Electronics, 
ExxonMobil i Syngentą (firma 
biotechnologiczna). W każdym 
z tych przedsiębiorstw zajmo-
wał się tworzeniem strategii 
marki i marketingowych. Yousef 
ma wykształcenie inżynieryjne 
i biznesowe, ukończył studia na 
wydziale mechaniki, zdobył też 
tytuł MBA. MG 

Grzegorz Karolewski 
dyrektorem 
handlowym w ETI

W kwietniu dyrektorem han-
dlowym Express Travel In-
ternational został Grzegorz 
Karolewski. Odpowiada za 
sprzedaż, marketing oraz 
współpracę agencyjną z biu-
rami podróży na rynku pol-
skim. Karolewski zdobywał 
doświadczenie menedżerskie 
głównie w liniach lotniczych: 
PLL LOT i Centralwings, nie-
istniejącej już taniej linii nale-
żącej do LOT-u, a także Qatar 
Airways, gdzie przepracował 
na stanowisku kierowniczym 
ostatnie pięć lat. Wcześniej 
kierował też biurem podróży 
Oasis Tours. NEl 

Prof. Beata Meyer 
kierownikiem katedry 
turystyki 

1 marca br. prof. US dr hab. 
Beata Meyer objęła funkcję 
kierownika Katedry Zarzą-
dzania Turystyką Wydziału 
Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Działalność naukowa profesor 
koncentruje się wokół zagad-
nień związanych z regionalnym 
rozwojem turystyki ze szczegól-
nym uwzględnieniem aspektów 
przestrzennych oraz społeczno-
ekonomicznych. Prof. Meyer 
jest autorem lub współauorem 
ponad 120 publikacji nauko-
wych z dziedziny turystyki. Na 
uczelni prowadzi zajęcia m.in. 
z obsługi ruchu turystycznego, 
geografii turystyki i strategii roz-
woju turystyki w regionie. Od 
2005 r. pełni funkcję przewodni-
czącej Oddziału Szczecińskiego 
PTTK. MO

Więcej ludzi 
www.wiadomosciturystyczne.pl

AnkieTA

Przygodę w turystyce miałam 
zapisaną w gwiazdach
gdybym nie pracowała w tury-
styce, to byłabym... im  jestem 
starsza, tym więcej ciekawych 
profesji widzę dla siebie.... ale tak 
na dziś – to zielarką...
W turystyce najbardziej nie 
lubię… zbędnej biurokra-
cji.
W podróż obowiąz-
kowo zabieram...  za-
pasowe okulary.
Z każdej podróży 
przywożę... zioła  
i produkty lokalne.
Po pracy lubię... 
gotować. 
Miejsce, w którym 
mogłabym żyć, 
to... Czechy, 
bo znam 
j ę z y k 
czeski, 
a także 

Włochy, bo lubię tamtejszy klimat 
i samych Włochów.
Najbardziej pamiętna podróż 
to… Dominikana, ze względu na 
to, że byłam tam w czasie, kiedy 
szalał huragan Irma.

Najdziwniejsza rzecz, jaką 
zrobiłam w życiu... skoczy-

łam na bungee, dwa razy: 
pierwszy i ostatni. 
Największe życiowe 
osiągnięcie to...  su-
perrodzina, super-
przyjaciele, zdrowie, 
fajna praca, uśmiech, 
zadowolenie.... czegóż 
więcej chcieć?! 

Elżbieta Wroń-
ska, właści-
cielka BT 
Elentour Ży-
rardów. MO


