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 http://www.pb.pl Przerwany urlop, koczowanie w hotelu lub na lotnisku, stracone pieniądze — jest 

szansa, Ŝe to juŜ ostatni taki sezon w Polsce. Polska Izba Turystyki (PIT) 

zaproponowała stworzenie Funduszu Zabezpieczeń Turystycznych. Mógłby on 

zakazać działalności w przypadku, gdy sytuacja biura budzi powaŜne wątpliwości. 

Dzięki temu z rynku wreszcie znikną firmy-krzaki.  

— Musimy kiedyś zrobić porządek i wyczyścić rynek z firm, które psują nam 

reputację. Nie moŜemy dłuŜej akceptować błędnego koła: biedny, bo głupi, a głupi, 

bo biedny. Podobnie jak przy przejściu z komunizmu na demokrację, zapłacimy za 

to pewną cenę. MoŜe się zdarzyć, Ŝe ktoś celowo zbankrutuje w obawie, Ŝe w 

nowych warunkach nie mógłby funkcjonować. Ale będziemy się starać temu 

przeciwdziałać. Dziś nie mamy po prostu innego wyjścia — mówi Jan Korsak, 

prezes PIT.  

Komisja Europejska zobowiązała Polskę do dostosowania do końca tego roku 

przepisów do unijnych wymogów, szczególnie dyrektywy 90/314 w sprawie 

zorganizowanych podróŜy, wakacji i wycieczek. NajwaŜniejszy punkt ma zapewnić 

klientowi pełne zabezpieczenie w przypadku upadku biura. Dziś branŜa turystyczna 

jest jedną z tych, w których moŜna latami funkcjonować z ujemnym kapitałem 

własnym, nie składając sprawozdań finansowych i nie płacąc podatków.  

Sprawdziliśmy w Infoveriti, która publikuje dane z KRS. Za 2008 r. brakuje np. 

wyników Exim Tours, Viva Club, Oasis Tour, Sun Fun Holidays czy Selectours. Ten 

sam portal pokazuje, Ŝe są juŜ sprawozdania m.in. Itaki, Ecco Holiday, Triady czy 

Neckermanna. Przedstawiciele Selectours i Sun Fun zapewnili jednak, Ŝe 

sprawozdania zostały złoŜone. Oasis Tour zapowiada, Ŝe stanie się to po 

zatwierdzeniu przez zgromadzenie udziałowców zaplanowane na 21 sierpnia.  

— ZłoŜymy sprawozdanie w ustawowym terminie. Po wykonaniu audytu przez 

biegłego rewidenta będzie moŜna ustalić wynik finansowy — zapewnia z kolei 

Mohammed Ellili, prezes Exim Tours.  

Skoro nie wszystkie duŜe znane biura trzymają się terminów, to aŜ strach 

pomyśleć, co dzieje się z małymi. Według Infoveriti, biuro Kopernik załoŜone w 

2002 r. nigdy nie złoŜyło sprawozdania!  

Więcej na ten temat w środowym Pulsie Biznesu.  

Koniec wolnej amerykanki
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Najwięksi z branŜy turystycznej chcą wyczyścić rynek z firm, które psują 

im reputację. Dla części biur to moŜe być ostatni rok.  
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