Stanowisko Zarządu DIT w sprawie podwyższenia sum gwarancyjnych dla
organizatorów turystyki z dnia 8 maja 2009. w nowym projekcie zmian do
Ustawy „ O usługach turystycznych”.
Zarząd DIT jest przeciwny zaproponowanym zmianom podwyższenia sum
gwarancyjnych dla organizatorów turystyki. Proponowana podwyżka wykończy wiele
małych biur, które organizują wyjazdy dla szkół czy zakładów pracy w swoim terenie. Dotknie
najbardziej turystykę autokarową i krajową , które na przestrzeni lat nie przyczyniły się do
spektakularnych bankructw czy upadłości biur podróży .
Uważamy, że wrzucanie do jednego worka zabezpieczenia powrotu turystów i
zwrotów kosztów tym, którzy nie pojechali z cała gamą innych roszczeń typu: zmiana hotelu,
opóźnienie lotu, anulowania wyjazdu jest bezzasadne i nie spotykane w innych krajach Unii
Europejskiej.
Stwierdzamy, że Ministerstwo Turystyki ulega podszeptom i lobbingowi firm
ubezpieczeniowych, które na tej podwyżce chcą najwięcej zarobić.
Wszyscy prowadzimy swoja działalność dla zysku i na własne ryzyko ale nowe
rozwiązania próbują przerzucić koszty na przedsiębiorców działających w branży turystycznej
a pośrednio na klientów, którzy otrzymają droższe wycieczki.
Chcielibyśmy otwartej dyskusji na jakich podstawach i wyliczeniach suma gwarancji
będzie taka a nie inna. Ubiegły rok był bardzo dobry dla turystyki i nie zauważyliśmy
bankructw ani upadków biur podróży. Czyżby z tego dobrego roku mamy oddać swoje zyski
dla branży ubezpieczeniowej??
Znowu szafuje się hasłami, że to Unia i jej dyrektywy od nas tego wymagają
aby takie podwyżki i zabezpieczenia wprowadzić. My pytamy dlaczego Ministerstwo
Turystyki nie bierze innych dokumentów unijnych dotyczących turystyki.
Co Ministerstwo Turystyki ma do zaproponowania w następujących kwestiach:
− szara strefa , jak z nią walczyć i dbać o wpływy do budżetu
− jakie kary dla osób, które doprowadziły lub pracowały w kierownictwie
zbankrutowanych firm /np. zakaz pracy w innych podmiotach turystycznych na
kierowniczych stanowiskach/
− co z innymi organizatorami turystyki, którzy nie podlegają Ustawie „O usługach
turystycznych”, przecież oni także powinni mieć zabezpieczenie dla swoich klientów
/dotyczy to – związków wyznaniowych, szkół, fundacji, stowarzyszeń, firm
reklamowych i innych/
− trzeba rozstrzygnąć z przynależnością do samorządu gospodarczego, gdyż obecnie
przynależność jest dobrowolna co pozwala biurom korzystać z dorobku samorządu
bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tym związanych
Konsultacje , które były prowadzone z samorządem turystycznym zostały gdzieś
zapodziane i otrzymujemy kolejny projekt, który jest nie do przyjęcia przez branżę. Jesteśmy
otwarci i możemy dalej prowadzić dyskusję nad zmianami w Ustawie ale nie zgadzamy się
aby nasze uwagi były tylko dla wiadomości urzędników Ministerstwa a oni i tak przygotują
nam fajna i ładną Ustawę.
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