
Apel ws sektora turystyki 
#ZmienTerminNieOdwoluj - WSPIERAJ TURYSTYKĘ! 

 

Szanowni Państwo, 
mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, 

ostatnie tygodnie to bez wątpienia czas bardzo trudny dla nas wszystkich, zarówno w wymiarze osobistym, 
rodzinnym, jak i zawodowym. Jedną z branż, którą najbardziej dotyka obecna sytuacja jest Turystyka. 

Jako przedsiębiorcy i pracownicy podmiotów sektora turystyki: biur podróży, hoteli, atrakcji turystycznych, 
przewoźników, przewodników i pilotów wycieczek oraz innych usługodawców branży turystycznej a także 
pracownicy uczelni kształcących kadry dla turystyki i działacze organizacji turystycznych, mający świadomość 
wagi gospodarki turystycznej dla rozwoju naszych miast, gmin i regionu, zwracamy się z apelem do wszystkich 
turystów, a w szczególności mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, o przyłączenie się do akcji 
#ZmienTerminNieOdwoluj – WSPIERAJ TURYSTYKĘ!  

 

W celu złagodzenia skutków kryzysu i utrzymania płynności finansowej przedsiębiorców działających w turystyce 
zwracamy się z prośbą do wszystkich osób, które dokonały rezerwacji ofert turystycznych, aby zdecydowali 
się nie wycofywać nagle dokonanych wcześniej wpłat czy zaliczek, tylko zmieniać terminy wyjazdów 
(wycieczek, przewozów, imprez, szkoleń, konferencji, itp.) na dogodny, a przede wszystkim bezpieczny dla 
wszystkich czas, a w ostateczności wyrazić zgodę na odroczenie terminu zwrotów. Pozwólcie branży 
turystycznej utrzymać płynność i rozłożyć w czasie obciążenia finansowe. Pozwoli to na zachowanie miejsc pracy 
i przetrwanie do czasu, aż będzie możliwa normalna praca i świadczenie usług. 

Natychmiastowe zwroty i w efekcie seria bankructw to nie tylko utrata miejsc pracy i źródeł utrzymania dla wielu 
rodzin, ale również przepadek dokonanych wpłat i zaliczek. 

Turystyka to dla wielu osób emocje i dobre wspomnienia, a dla osób pracujących w tej branży sposób na życie  
i realizację swojego powołania zawodowego. Dlatego prosimy wszystkich, żeby przyłączyli się do tej akcji.  

Rozpropagujcie tę ideę na swoich stronach internetowych, w portalach społecznościowych i za pomocą 
wszelkich innych nośników komunikacji.  

W tej szczególnej sytuacji wspierajmy się i bądźmy razem. RAZEM można WIĘCEJ! 

• Marek Migdal – INSTYTUT WSPIERANIA TURYSTYKI - prezes Forum Turystyki Regionów,  
członek zarządu Związku Pracodawców Turystyki LEWIATAN, 

• dr Zbigniew Głąbiński – Uniwersytet Szczeciński Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej,  
właściciel Biura Podróży GLOBTOUR, 

• Wojciech Heliński – prezes Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki,  
organizator turystycznego festynu-targowego PIKNIK NAD ODRĄ 

• dr Jarosław Lichacy – prezes Ogólnopolskiego Porozumienia Lokalnych Organizacji Turystycznych oraz 
Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych 

• Agnieszka Maszner-Paprocka – dyrektor regionalna Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego - IGHP 
w woj. zachodniopomorskim 

– dołącz się do akcji wsparcia – przekaż Apel znajomym, opublikuj go w swoich mass-mediach 


