Warszawa, 23.02.2021

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

Szanowny Panie Ministrze,
z wielkim niepokojem obserwujemy w ostatnich dniach sposób, w jaki
relacjonowane są w mediach incydenty społecznego braku odpowiedzialności
sanitarnej. Sytuacje te, jakkolwiek naganne i godne potępienia, są jednak w skali kraju
zdarzeniami pojedynczymi i wyizolowanymi. Obawiamy się, że w obliczu chwilowego
wzrostu zakażeń nadmierna koncentracja mediów na wspomnianych incydentach
może skutkować trudnymi dla branży turystycznej i MICE decyzjami rządu o
wprowadzaniu kolejnych, rygorystycznych obostrzeń.
Ze swojej strony chcielibyśmy zapewnić Pana Ministra, że w wielu miejscach w Polsce,
w dużych miastach, także w warszawskich hotelach nie dochodzi do sytuacji łamania
przez gości reżymu sanitarnego – ani w samych obiektach, ani w ich obrębie. Bylibyśmy
wdzięczni, gdyby ze swojej strony mógł Pan Minister przekonać o tym osoby w rządzie
właściwe do podejmowaniu decyzji o wprowadzaniu ewentualnych dalszych restrykcji.
Uważamy też, że byłoby niezwykle pomocne korygowanie przez rząd tak
wyolbrzymianych relacji medialnych.
Mija 12 miesięcy pandemii COVID-19, kto mógł skorzystał z oferowanej przez rząd i
władze samorządowe pomocy, dlatego wydaje się, że dzisiaj konieczne jest
skoncentrowanie się na ustalaniu zasad funkcjonowania, mniej na zakazach.
Kolejne lockdowny byłyby ogromnym obciążeniem, nie tylko dla warszawskiej branży
turystycznej i MICE.
W naszej opinii następnym krokiem, który dałby szansę na wzmocnienie, bardzo
osłabionego sektora hotelowego byłoby ponowne uruchomienie i otwarcie się na
ruch związany z realizacją podróży służbowych. Jest to bowiem sektor turystyki
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obarczony najmniejszym ryzykiem epidemicznym ze wszystkich – podróże odbywają
się na ogół indywidualnie, bądź w niewielkich, kilkuosobowych grupach, z definicji nie
są realizowane w związku z wydarzeniami, a ich zawodowy charakter pomaga w
utrzymaniu dyscypliny sanitarnej.
Dlatego w pierwszej kolejności chcielibyśmy zaapelować do Pana Ministra o
rozważenie wprowadzenia w Polsce sytuacji analogicznej do tej, która obowiązuje w
większości krajów Europy Zachodniej – wyjęcia segmentu podróży służbowych spoza
nawiasu zakazów i restrykcji. Jest to nie tylko relatywnie bezpieczne, ale na tym etapie
załamania gospodarki jest to również jedna z niewielu skutecznych metod wsparcia dla
branży hotelarskiej.
Liczymy na zrozumienie i pozostajemy do dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań
lub wątpliwości.

Z poważaniem,
Prezes Zarządu WOT

Wiceprezes Zarządu WOT

Barbara Tutak

Mateusz Czerwiński
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