Warszawa, 22.01.2021

Szanowny Pan
Andrzej Gut-Mostowy
Sekretarz Stanu
Pełnomocnik Prezesa Rady
Ministrów do spraw promocji
polskiej marki
Ministerstwo Rozwoju, Pracy
i Technologii

Szanowny Panie Ministrze,

Popierając dotychczasowe wnioski o udzielenie wsparcia, składane przez
przedstawicieli regionów i miast zwracamy uwagę, że pandemia COVID-19 odcisnęła
piętno na wszystkich dziedzinach życia społecznego i gospodarczego, a szczególnie
mocno odczuwają ją polscy przedsiębiorcy. Kryzys wywołany pandemią dotknął
wszystkie podmioty działające w obszarze turystyki: w podobnej skali, na terenie całego
kraju.
Jako Lokalna Organizacja Turystyczna, zrzeszająca przedstawicieli hoteli, turystyki
przyjazdowej (organizatorów turystyki, tour operatorów, organizatorów konferencji
i kongresów), atrakcji turystycznych, obiektów kultury, firm transportowych, obiektów
konferencyjnych i organizatorów targów, mamy rozeznanie z jakimi problemami
mierzą się warszawscy przedsiębiorcy działający obszarze turystyki i branży spotkań.
Zwracamy uprzejmą uwagę, że Warszawa, która każdego roku gości ponad 10 mln
turystów korzystających z usług hotelowych, biznesowych, gastronomicznych
i kulturalnych odnotowały w wybranych miesiącach straty w przyjazdach sięgające 90
%.
Z uwagi na wprowadzone obostrzenia w żadnym momencie na przestrzeni ostatnich
10 miesięcy lokalna branża nie odnotowała znaczącego wzrostu – inaczej niż miało
to miejsce na przykład w miejscach, gdzie Polacy spędzali wakacje.
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Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym, która w znowelizowanej formie objęła wycieczki
jednodniowe być może poprawi ten stan rzeczy. Trudno jednak powiedzieć,
kiedy to może nastąpić. Niepewność, spadek przychodów oraz redukcja zatrudnienia
przekładają się na dramatyczną sytuację wielu przedsiębiorców i ich rodzin,
którzy z uwagi na wprowadzone obostrzenia nie są w stanie realizować alternatywnych
usług.
Z uwagi na powyższe apelujemy do Pana Ministra o równe traktowanie regionów
i miast oraz przynależnych im przedsiębiorców w przyznawaniu rządowego wsparcia.
Wyróżnienie pojedynczych grup bądź samorządów nie jest odzwierciedleniem
solidarności, o którą polski rząd apelował w ubiegłym roku.
Jesteśmy przekonani, że tylko zintegrowani, współpracujący ze sobą i wspierający się
wzajemnie będziemy w stanie pokonać kryzys dla dalszego turystycznego rozwoju
naszego kraju.

Z wyrazami szacunku,

Prezes Zarządu WOT

Wiceprezes Zarządu WOT

Barbara Tutak

Mateusz Czerwiński
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