
W dniu 8 maja 2009 roku podczas XI Międzynarodowych Targów 
Turystycznych TOURTEC 2009  odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu 

Dolnośląskiej Izby Turystyki w Jeleniej Górze. 
 
Posiedzenie było podzielone na 2 części. Pierwsza część odbyła się  w Biurze Podróży Top 
Travel  i zostały  tam omówione następujące zagadnienia: 

1. ocena wyjazdu do Rimini w dniach  19-25.04.2009 /w załączeniu/ - pochodną 
wyjazdu jest wprowadzenie zasady, że  po potwierdzeniu udziału przez biuro DIT w 
imprezie, należy  pobierać 50% zaliczkę, która  będzie gwarancją udziału lub będzie 
stanowić tzw. koszty rezygnacji  

2. przyjecie stanowiska w sprawie podniesienia kwot  gwarancyjnych dla 
organizatorów turystyki /w załączeniu/ 

3. kryzys w turystyce i pakiet antykryzysowy przygotowany przez Urząd Marszałkowski 
- członkowie Zarządu mają się z tym dokumentem zapoznać, gdyż otrzymaliśmy  go w 
dniu 7 maja 2009, powołano zespół do spraw monitorowania  zjawisk kryzysowych w 
turystyce, zespół liczy na pomoc wszystkich członków DIT, gdyż jednym z punktów 
posiedzenia z DOT w dniu 22 maja będzie jak z programu antykryzysowego znaleźć 
najlepsze rozwiązania i środki dla branży turystycznej. Skład zespołu: B.Syposz ,B 
.Cieślawski oraz R.Król 

4. wyjazd do Ślesina 26-28.06.2009- inicjatywa Wielkopolskie Izby Turystycznej , aby 
odbyć spotkanie w kręgu Rady Krajowej Izb Turystyki spotkała się z pełnym 
poparciem, ustalono, że do Ślesina pojedzie Zarząd  i Komisja Rewizyjna DIT oraz 
wszyscy chętni z naszej Izby /odpowiedni komunikat roześlemy w przyszłym 
tygodniu/ 

5. wyjazdy integracyjne- ustalono ,że do końca kadencji powinny się odbyć następujące 
wyjazdy: Czechy, Niemcy oraz Roztocze, Warmia i Mazury 

6. targi turystyczne – postanowiono, że DIT powinien wystawić swoje stoiska  17 maja 
na Partynicach we Wrocławiu oraz na TOUR SALONIE w Poznaniu w październiku 

7. skladki i sprawy różne 
 
Druga część odbyła się w Ratuszu wspólnie z Zarządem Dolnośląskiej Organizacji 
Turystycznej gdzie dyskutowano o współpracy obu organizacji.  
Ustalono ,że następne spotkanie odbędzie się 22 maja we Wrocławiu a do tego czasu 
zostaną ustalone wszystkie wspólne tematy. Podjęto także  decyzję że oba Zarządy będą 
spotykać się przynajmniej 2 razy w roku. 
Po zakończeniu obrad  Zarządy  udały się na wspólny obiad /zapraszał DOT/ gdzie już w 
luźnej atmosferze dalej wymieniano się poglądami na temat turystyki i jej problemami na 
Dolnym Śląsku.. 
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