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Był to od 1995 roku (powołania Izby) okres bardzo 
zróżnicowany co do poziomu pomyślności 
handlowej i promocyjnej zrzeszonych biur podróży, 
hoteli, przewoźników i innych usługodawców 
turystycznych. 

Lata 90-te to wspólne aktywne działanie na rzecz 
prawnej regulacji spraw usług turystycznych.  
Wypracowane zostały przepisy ustawy o usługach 
turystycznych a okres ich wdrażania, wtedy po 1998 
roku był pełen entuzjazmu i powodzenia  
handlowego. 

Polacy nie szczędzili pieniędzy na wyjazdy i 
wypoczynek za granicą, jak też w kraju, a wymogi ustawy nie wydawały się 
skomplikowane. 

Towarzyszyły optymizmowi branży nasilone przyjazdy turystów z zagranicy 
zafascynowanych okresem Solidarności i pontyfikatem Jana Pawła II. 

Warszawska Izba Turystyki z roku na rok wzbogacała swoją działalność o nowe 
rozwiązania. 
Taką innowacją było wprowadzenie  gratisowego  doradztwa natury prawnej 
zrzeszonym  Firmom, 
a klienci w szerokim zakresie  byli  edukowani poprzez  wskazówki m.in. jak 
zapewnić sobie 
warunki dobrego wypoczynku w tym poprzez wybór  niezawodnego organizatora 
imprezy. 

Główny inicjator powołania Warszawskiej Izby Turystyki Jerzy Łukasiewicz i Jego 
następcy: Śp. Roman Słowiński oraz od kilku kadencji Andrzej Szymański 
dokładając  starań, drogą wielu wyrzeczeń z życia osobistego i zawodowego (jako 
przedsiębiorcy) doprowadzili z aktywną grupą innych działaczy z naszego 
środowiska do poziomu,że teraz po latach Izba jest rozpoznawalna jako 
niezawodny partner  przedsiębiorców turystycznych. Dzięki temu zaangażowaniu 
możemy się poszczycić  marką aktywnej jednostki  samorządu 
turystycznego,prestiżem  i uznaniem w różnych instytucjach,jak Polska  
Organizacja Turystyczna i jej Ośrodki zagraniczne ,Ministerstwie Sportu i 
Turystyki, MSZ     mediach  radiowych i telewizyjnych oraz prasie branżowej. 
Członkowie Izby są w zdecydowanej większości Firmami dla których ważną cechą 
jest działanie etyczne i profesjonalne. 

Rzadko się zdażało w ciągu 15 lat aby któryś z członków Izby zawiódł środowisko 
w którym funkcjonował, jak też klientów. 

Teraz jesteśmy w bardzo trudnym okresie dążenia do osiągnięcia drogą 
konsultacji racjonalnych rozwiązań przy ustaleniach  zasad  ubezpieczenia 
działalności biur podróży,chroniącego  klientów.  
Jeśli uda się obronić Firmy przed  problemami  z tym związanymi , to będzie duży 
sukces.  
Cała nadzieja w aktywności członków Warszawskiej Izby Turystyki bo władze Izby 
liczą na wsparcie merytoryczne środowiska któremu służy od 15 lat. 

Prezentując naszą działalność jesteśmy przekonani, że jest ona pożyteczna i 
może stanowić zachętę  dla nowo wstępujących Firm, aby poprzez członkostwo w 
Warszawskiej  Izbie Turystyki zapewnić sobie pomyślność handlową i prestiż. 

Zapraszamy Firmy  z Warszawy i Mazowsza do podjęcia takiej decyzji. 

W imieniu  środowiska  przedsiębiorców Warszawskiej  Izby Turystyki 
   
Przewodniczący 
Andrzej  Szymański 

 


