Koronawirus - informacje branżowe

Zebraliśmy ważne dla poznańskiej branży turystycznej informacje i komunikaty związane z
rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. Ze względu na zmienność sytuacji prosimy
zwrócić szczególną uwagę na datę publikacji i jej aktualność.
30 maja 2020:
Częściowe odmrożenie turystyki, czyli Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii ▶ link

30 maja 2020:
Znów można oprowadzać grupy turystyczne ▶ link

13 maja 2020:
Ogródki gastronomiczne w Poznaniu taniej i na większej powierzchni ▶ link

13 maja 2020:
Nie ma prawnej możliwości oprowadzanie grup turystów. Uzasadnienie prawne na profilu "Prawo i
Turystyka" ▶ link

13 maja 2020:
Tourism and transport: European Commission's guidance on how to safely resume travel and reboot
Europe's tourism in 2020 and beyond ▶ link

7 maja 2020:
International tourist numbers could fall 60-80% in 2020 (UNWTO Report) ▶ link

23 kwietnia:

Wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla muzeów, galerii sztuki oraz innych
instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa:
https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-muzeow-galerii-sztuki-oraz-innych-instytucji-kultury-dzi
alajacych-w-obszarze-polityki-pamieci-i-ochrony-dziedzictwa

17 kwietnia:
Aktualne dane o ograniczeniach podróży, zamykaniu granic i sytuacji na przejściach granicznych
znaleźć można w "Obserwatorium statusu przejść granicznych ze względu na COVID-19". To nowy
portal stworzony przez UNECE.
Szczegóły: https://bit.ly/3cpCBBB
Obserwatorium: https://bit.ly/2xBmJ0d

15 kwietnia:
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna wspólnie z Kancelarią FILIPIAK BABICZ LEGAL
zaprasza na webinar „Wsparcie dla branży hotelowej w dobie pandemii” w dniu 17 kwietnia, godz.
10.00. Więcej szczegółów i rejestracja: https://event.webinarjam.com/register/1/8rw9zin

10 kwietnia:
Przewodnik po Tarczy Finansowej autorstwa Polskiego Funduszu Rozwoju:
https://pfr.pl/dam/pfr/documents/tarcza-antykryzysowa/PFR-Przewodnik-Tarcza-Finansowa.pdf

8 kwietnia 2020:
Nowe ulgi dla przedsiębiorców korzystająych z miejskich nieruchomości:
https://www.poznan.pl/mim/info/news/poznanski-pakiet-antykryzysowy-nowe-ulgi,145865.html
7 kwietnia 2020:
Założenia Tarczy 2.0:
https://www.prawo.pl/biznes/nowelizacja-tarczy-antykryzysowej-projekt-jakie-zmiany-wprowadza,499
295.html
1-2 kwietnia 2020:
Infromacja o programie wsparcia turystyki krajowej 1000+:
https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2485628,Nowy-program-1000-na-pomoc-branzy-turyst
ycznej-Znamy-wstepne-zalozenia
Informacja o tarczy antykryzysowej w praktyce: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa
Informacja o zamknięciu hoteli: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki
Zapis wideoczatu z udziałem wiceministra ds. turystyki w Ministerstwie Rozwoju z przedstawicielami
Polskiej Organizacji Turystyczne oraz regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, w tym

PLOT:
https://www.facebook.com/MinisterstwoRozwoju/videos/540634743527408/UzpfSTY3NzM1MDk2OD
pWSzo1MjExMDkxMDE5Mzc4MjY/

31 marca 2020:
Stanowisko 4 Metropolitalnych Lokalnych Organizacji Turystycznych (Gdańsk, Łódź, Poznań i
Warszawa) prezentowae na wideoczacie z Wiceministrem Ministerstwa Rozwoju Andrzejem
Gut-Mostowym [pobierz pdf]

30 marca 2020:
Poznanski Pakiet Antykryzysowy:
https://www.poznan.pl/mim/info/news/poznanski-pakiet-antykryzysowy,145489.html

28 marca 2020:
Ustawa z dnia 28 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tekst ustawy w wersji
przekazanej do Senatu): [POBIERZ]

26 marca:
Rządowe projekty ustaw antykryzysowych: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/proces.xsp

20-25 marca:
Komunikat ZKZL:
https://zkzl.poznan.pl/komunikat-w-sprawie-odroczenia-platnosci-czynszow-za-lokale-uzytkowe/
Zapis wideokonferencji wiceministra Andrzeja Guta-Mostowego z pilotami i przewodnikami:
https://www.facebook.com/100001536393850/videos/2949987805062404/UzpfSTE3OTA5OTkyMjEy
ODM3NToyOTUyNjA5OTk0Nzc3MzQw/
Zapis wideokonferencji wiceministra Andrzeja Guta-Mostowego z hotelarzami:
https://www.facebook.com/IzbaGospodarczaHotelarstwaPolskiego/videos/490727685136032/?__tn__
=%2Cd%2CP-R&eid=ARCh8d5WwN74rE3nNNKndsi9sAilepbcYt95s3lQ0Bj4cv2aDsX6cVbu5M5JwTx
CNc6cmZNSdmQvPO60
Zapis wideokonferencji wiceministra Andrzeja Guta-Mostowego z izbami turystycznymi:
https://www.facebook.com/KrakowskaIzbaTurystyki/videos/833318700467636/?fref=gs&dti=347774
912604580&hc_location=group

20 marca
Stanowisko branż turystycznych wobec tarczy antykryzysowej wraz z propozycjami
uzupełniającymi:
http://sar.org.pl/public/content/TUGETHER/STANOWISKO-BRAN%C5%BBY_Skierowane-do-Premier
a-Rady-Ministr%C3%B3w.pdf?fbclid=IwAR1SzTLJRiHR01yDjpF1gHD1hIcbyXcxOsLolQGN7pAyFdcJ
xF0LH5pCO7g

18-19 marca
Informacja GOAP dla przedsiębiorców:
https://www.goap.org.pl/aktualno%C5%9Bci/168-komunikat-zarz%C4%85du-zwi%C4%85zku-mi%C4
%99dzygminnego-goap-dla-przedsi%C4%99biorc%C3%B3w-dotkni%C4%99tych-wstrzymaniem-lub-z
nacznym-ograniczeniem-zakresu-prowadzonej-dzia%C5%82alno%C5%9Bci
Ogólne rekomendacje dla branży turystycznej i okołoturystycznej zajmującej się turystyką krajową i
przyjazdową
https://www.pot.gov.pl/pl/nowosci/wiadomosci-z-pot/ogolne-rekomendacje-dla-branzy-turystycznej-i-o
koloturystycznej-zajmujacej-sie-turystyka-krajowa-i-przyjazdowa#n

16-17 marca
Informacja o możliwości odroczenia ZUS na 3 miesiące:
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ulgi-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-k
oronawirusem/3223283
Informacja Prezydenta dla przedsiebiorców:
https://www.poznan.pl/mim/prezydent/news/koronawirus-pomoc-dla-przedsiebiorcow,144955.html
Organizacja pomocy dla szpitala, komunikat dla restauratorów:
https://www.poznan.pl/mim/info/news/organizacja-pomocy-dla-szpitala,144856.html

13-15 marca:
- relacja z działań zjednoczonej branży MICE z dnia 14.03.2020 tutaj
- informacje o akcji PLOT dla restauracji tutaj
- treść Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego:
http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/DZU/2020/52/433.pdf
- stanowisko IGHP w sprawie Roporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.:
https://www.ighp.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci?NewsID=46067
- Poradnik dla poróżnych oraz organizatorów turystyki przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju:
https://www.gov.pl/web/rozwoj/poradnik-dla-podroznych-oraz-organizatorow-turystyki

- informacja praktyczne o konsekwencjach zamkniętych granic, zakazie wjazdu dla cudzoziemców i
zakazie międzynarodowego ruchu kolejowego i lotniczego:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/zamykamy-granice-przed-koronawirusem
- zalecenie dla zakładów pracy z Ministerstwa Rozwoju:
https://www.gov.pl/web/rozwoj/zalecenia-dla-zakladow-pracy-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-ko
ronawirusa

LINKI z 1-12 marca:

Dobre praktyki
- Apel Prezydenta Poznania właścicieli restauracji i klubów
https://www.poznan.pl/mim/wortals/news,9420/wortal,364/apel-do-wlascicieli-restauracji-i-klubow,14
4705.html z dnia 12.03.2020

- W wyniku współpracy z Grupą MTP i hotelami skupionymi w PLOT udało się wypracować zasady
bezpłatnego przenoszenia rezerwacji dla wydarzeń organizowanych w przestrzeniach MTP i
przenoszonych na nowe terminy. Listę otrzymują wszyscy wystawcy MTP:
Więcej: http://poznan.travel/pl/r/hotele-z-mtp

- Stanowisko w sprawie dobrych praktyk dla hoteli opublikowała także Izba Gospodarcza
Hotelarstwa Polskiego: https://www.ighp.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci?NewsID=45843

- Instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 lutego dla obiektów hotelarskich:
https://u.profitroom.com/2017.ighp.pl/uploads/02-HOTELE_28.02.20201.pdf

Wsparcie dla branży turystycznej
- Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało we wtorek 10 marca wsparcie dla branży turystycznej w
postaci pakietu osłonowego dla firm:
https://www.gov.pl/web/rozwoj/pakiet-oslonowy-dla-firm-w-zwiazku-z-koronawirusem

- list Polskiej Izby Turystyki w sprawie możliwych skutków COVID-19 dla branży turystycznej wraz z
propozycjami wsparcia: https://www.pit.org.pl/index.php?navi=005&id=4008

Informacja na temat odwoływanych wydarzeń i zamkniętych instytucji w Poznaniu:
- Informacja Ministra Kultury o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. instytucji kultury,
filharmonii, oper, teatrów, muzeów, kin oraz szkół
https://www.gov.pl/web/kultura/zawieszenie-dzialalnosci-instytucji-kultury-i-placowek-szkolnictwa-ar
tystycznego
- Lista aktywnych wydarzeń na MTP wraz z nowymi terminami dla wydarzeń przenoszonych:
https://www.mtp.pl/pl/kalendarium/?_ga=2.150899632.708416525.1583923189-1772978951.158351
6606
- Lista zamkniętych obiektów kultury, atrakcji turystycznych oraz odwołanych wydarzeń
kulturalnych: https://www.poznan.pl/mim/cik/news/odwolane-wydarzenia-kulturalne,144557.html

Inne:
- zasady bezkosztowych anulacji z imprez turystycznych:
https://www.gov.pl/web/rozwoj/w-jakich-przypadkach-mozna-bezkosztowo-zrezygnowac-z-udzialu-w-i
mprezie-turystycznej
- wyniki ankiety IGHP wśród hoteli w Polsce w sprawie spodziewanych strat:
https://www.ighp.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci?NewsID=45879
- raport z dnia 11.02.2020 z badania wpływu kryzysu koronawirusa na rynek turystyczny Piotra
Kruczka: tutaj

- relacje medialne na temat pakietu osłonowego:
https://turystyka.rp.pl/trendy/nowe/24223-emilewicz-zapowiada-specustawe-dla-gospodarki-w-tym-tu
rystyki
https://www.waszaturystyka.pl/rzad-wprowadzi-program-slonowy-dla-firm/

UWAGA!
Od dnia 12.02.2020 informacja turystyczna PLOT jest zamknięta dla odwiedzających. Informacji
udzielamy jednak mailowo oraz telefonicznie:

+48 884 700 043, it@plot.poznan.pl

