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Pan Mateusz Morawiecki 

        Prezes Rady Ministrów 

        Warszawa 

 

Szanowny Panie Premierze, 

Mija drugi miesiąc, odkąd hotele w Polsce nie generują w zasadzie żadnych przychodów. Jednocześnie 

prowadzący obiekty hotelarskie walczą o utrzymanie przedsiębiorstw, w tym  

o miejsca pracy dla rzeszy pracowników. Doceniamy wsparcie publiczne, ale jest oczywiste, że nie jest i 

nie będzie ono wystarczające do przetrwania wszystkich hoteli. Jesteśmy branżą wrażliwą, którą w 

pierwszej kolejności dopadają skutki ograniczeń i prawdopodobnie ostatnią, która wróci do normalnego 

funkcjonowania. 

Polscy hotelarze, świadomi realiów życia społecznego w czasie i po pandemii, przygotowali się 

profesjonalnie do ponownego otwarcia obiektów, tak, aby zagwarantować bezpieczeństwo gości. 

Uczestniczy w tym także Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, która przygotowała wytyczne 

bezpieczeństwa, będące instrukcją postępowania hoteli w tym okresie. 

Wszystkie te zabiegi będą miały jednak sens tylko wtedy, gdy do hoteli przyjadą goście. Dla wielu regionów, 

w szczególności zachodniopomorskiego i dolnośląskiego, dużą część gości stanowili mieszkańcy Niemiec. 

Istnieją hotele, dla których odsetek gości zza Odry wynosił 50%, a w miesiącach poza sezonem 90%. Dla 

tych hoteli możliwość działania, lecz przy zamkniętych granicach, oznacza dalszą wegetację. W biznesie 

słabość jednych wykorzystują drudzy, nasze obawy budzi stopniowe otwieranie się innych krajów na gości 

z Niemiec (np. Czechy). Może to spowodować, iż kierunek wyjazdów trwale przesunie się z regionów 

polskich do innych krajów.  

W piśmie z dnia 30.03. apelowaliśmy do Pana Premiera o dodatkowe działania sektorowe, które dadzą 

szanse na uratowanie przedsiębiorstw i miejsc pracy. Dziękujemy za możliwość otwarcia restauracji 

w reżimie sanitarnym. Dzisiaj apelujemy o ograniczenie restrykcji przekraczania granicy dla turystów 

zagranicznych. Jesteśmy gotowi na konstruktywną dyskusję na temat warunków zniesienia ograniczeń. 

Tak jak jest to w przypadku wytycznych bezpieczeństwa, tak i teraz możemy przygotować hotele do tej 

zmiany. Razem możemy zrobić kolejny krok dla ratowania polskiego hotelarstwa, potrzebujemy tylko 

realnej woli rozwiązania problemu. 

Panie Premierze, dajmy hotelom w Polsce szansę powrotu do realizowania ich misji, oferowania polskiej 

gościnności, zanim inne kraje trwale nas wyprzedzą. Powrót do realiów biznesowych sprzed pandemii 

będzie długi, kosztowny i trudny. Hotelarze są tego świadomi, to czego potrzebują, to współpracy w celu 

sprawnego, bezpiecznego znoszenia ograniczeń, w tym właśnie transferów granicznych. 
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