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Śniadanie Turystyczne





Skutki gospodarcze 
Obniżenie światowego PKB
Jak bardzo dotknie sytuacja polskiej turystyki?
Przerwane światowe łańcuchy logistyczne 





23.01.2019 Informacja Izraelskiego 
Ministerstwa Edukacji o anulowaniu 
wyjazdów do Polski

https://www.rp.pl/Koronawirus-2019-nCoV/200229803-Izrael-wstrzymuje-wycieczki-do-Auschwitz-Boi-sie-wirusa.html?fbclid=IwAR0OWNu4i7JPQpO8V91Bt16Mv3wPvUcrZd5gPwYJGkP0u6sYOELnE3yoo3Y



24.02 Pierwsze telefony

26.02 Klub Dyrektorów Krakowskich Hoteli

27.02 Posiedzenie Komisji Promocji i Turystyki 

Rady Miasta Krakowa

28.02 Podjęcie decyzji o zwołaniu Posiedzenia Władz 
Krakowskiej Izby Turystyki

28.02 Decyzja o odwołaniu Targów ITB Berlin 2020 



Turystyka wyjazdowa

• Rezygnacja z żądaniem zwrotu wpłaty zaliczek

• Żądania wyjazdu do regionów zagrożonych

• Brak personelu do obsługi (kierowcy i piloci)

• Anulacja wyjazdów szkolnych do września

• Zatrzymanie sprzedaży oferty sezonu zimowego i letniego

• Zagrożenie utraty płynności finansowej, bankructwa – wypłaty odszkodowań z firm 
ubezpieczeniowych i TFG

Turystyka przyjazdowa
• Anulacje rezerwacji hotelowych z żądaniem zwrotu środków
• Żądania rezygnacji pobytów od turystów z  Włoch i z Dalekiego 

Wschodu przez właścicieli hoteli
• Zatrzymanie rezerwacji - zmniejszenie się ruchu turystycznego w 

Krakowie i Małopolsce
• MICE - II Konferencja w ramach projektu Miasta Historyczne 3.0 

| Kraków 11-12.03.2020
• 2020 Rok Jana Pawła II



Informacje napływające od touroperatorów 

Małopolska, Wielkopolska, Dolny Śląsk, Górny Śląsk 

problem jest rozwojowy i dotyka coraz szersze kręgi 

01.03.2020



Turystyczni przewoźnicy autokarowi
• Sezonowe wiosenne problemy z płynnością finansową
• Informacje o ogłoszeniu upadłości przez turystycznych 

przewoźników autokarowych obsługujących turystów 
z Dalekiego Wschodu



2 marca Hotel GALAXY w Krakowie
posiedzenie szerokich władz Krakowskiej Izby Turystyki

przedstawicielami: 
• Biura Rzecznika Małych i 

Średnich 
Przedsiębiorstw, 

• Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Małopolskiego, 

• Urzędu Miasta Krakowa 
• Zaprzyjaźnionych 

organizacji



Ustawa: O imprezach turystycznych i powiązanych usługach 
turystycznych

Art. 47

Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej 
przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za 
odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i 
nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub 
jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację 
imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. 
Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu 
imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym 
zakresie.

4.



W jakich przypadkach można bezkosztowo zrezygnować z udziału w imprezie turystycznej?
06.03.2020
Podróżny może bezkosztowo odstąpić od umowy dot. udziału w imprezie turystycznej, gdy 
np.: w miejscu, do którego się wybiera odnotowano wiele przypadków zarażenia 
koronawirusem, w związku z czym loty do tego miejsca nie są realizowane, a taki rodzaj 
przewozu stanowił istotny element imprezy turystycznej. Zwrot poniesionych wpłat można 
otrzymać również w sytuacji, w której podstawowym elementem imprezy turystycznej jest 
udział w wydarzeniu kulturalnym (np. wizyta w muzeum) lub imprezie sportowej (np. meczu 
piłkarskim), które zostały odwołane z powodu odnotowanych przypadków zarażenia 
koronawirusem. Podróżny nie może natomiast bezkosztowo odstąpić od umowy o udział w 
imprezie turystycznej wyłącznie z powodu stwierdzonych w miejscu, do którego się 
wybierał, przypadków zarażenia koronawirusem.

https://www.gov.pl/web/rozwoj/w-jakich-przypadkach-mozna-bezkosztowo-
zrezygnowac-z-udzialu-w-imprezie-turystycznej



http://www.kit.krakow.pl/artykul/1

03-koronawirus-nadzwyczajne-posiedzenie-
wladz-krakowskiej-izby-turtystyki

….jednocześnie jako branża apelujemy o rzetelne 
przedstawianie obecnej sytuacji i o powstrzymanie 
się od eskalowania problemu ponad rzeczywistą 
miarę, co wywołuje w naszym społeczeństwie 
nieuzasadnioną panikę…



Spotkanie w Ministerstwie Rozwoju
09-02-2020



Spotkanie w Ministerstwie Rozwoju
09-02-2020

Trzy Główne Postulaty Branży

I. Gwarancje bankowe dla firm działających w branży turystycznej, 
możliwości uruchomienie tanich kredytów, programu dotacji

II. Zawieszenie do odwołania z ZUS, VAT marża, Split payment, przyspieszenie 
zwrotu nadpłaconego VAT, zawieszenie kontroli przez Usk. w okresie 
kryzysu

III. Jasna polityka informacyjna – rekomendacje, zakazy (aktualnie MR, MSZ, 
Służby konsularne, GIS, media) – współpraca, centrum monitoringu, 
promocja rynku krajowego, powołanie sztabu kryzysowego



Spotkanie w Ministerstwie Rozwoju
09-02-2020



Spotkanie w Ministerstwie Rozwoju
09-02-2020

• ZUS odroczenie – bez odsetkowe
• VAT – przyspieszenie zwrotów
• Zwolnienie ze split payment
• Kwarantanna – przejęcie obowiązku przez ZUS zgodnie z przepisami jak przy zwolnieniu 

lekarskim
• Uruchomienie TFG - zgormadzone ok. 100 mln 

- obrót miesięczny branży 150 000 mln
- tygodniowo w sezonie przebywa ok 160 tys. turystów z polski

• Kampania reklamowa - turystyka bez ryzyka 
- rynek docelowy Polska i kraje sąsiadujące
- start po wyjściu z kryzysu

• Turystyczny Fundusz Promocyjny
• Wycieczki szkolne – istnieje wyraźna obawa zamknięcia szkół
• Wirus może trwać 3, 6 a nawet 24 miesiące – I kulminacja przełom III/IV
• Planowany powrót chińdkich turystów do Europy – 07.2020



Sytuacja 
na rynku turystycznym

• Zamknięcie linii kredytowych przez banki dla biur podróży i branży 
turystycznej - hotele IGHP 57% anulacji

• FTP anulacja grup 70-100%
• PSPA ok 97% anulacja zleceń przewozów turystycznych

zawieszenie części linii autobusowych
• Zyski i obroty branży jednego z większych operatorów na rynku 3,5 

mld/rocznie – zadawalający zysk 2%
Analiza 1-8.03.2020 strata 4 mln zł obsługa 46 czarterów lotniczych 
planowane obłożenie 95% / faktyczne wypełnienie 81%
Spadek sprzedaży lata rok do roku: 75% on line / 80% biura agencyjne 

• IATA 1-8.03 – anulacja biletów 35%
• MICE do 30.04 masowe odwołania 80-100%

do września – anulacja przy zbliżających się płatnościach



Sytuacja 
na rynku turystycznym

Zagrożenia:
- fala upadków biur podróży – strata zaufania klientów do 

biur podróży
- zmiana nawyków społecznych – last minute
- utrata płynności, brak pozytywnych wyników 

finansowych – odmowa przedłużenia gwarancji 
bankowej, ubezpieczenia

- brak środków na zaliczki,
- niedoszacowanie zapotrzebowania na rynku
- Utrata płynności







Dziękuję za uwagę 

Zapraszamy do współpracy

Krakowska Izba Turystyki 
Kraków, ul. św. Anny 9
E: izba@kit.krakow.pl

E: rafal.marek@kit.krakow.pl
T: 502 10 80 49


