
Szanowni Państwo, 

 

Spotykamy się dziś na Walnym Zgromadzeniu PROT, podsumowującym rok 2020, który był trudnym 

rokiem dla turystyki  i trudnym czasem dla nas wszystkich. 

Pandemia ma ogromny wpływ na globalną gospodarkę oraz zmiany w zachowaniu 

konsumentów, co będziemy odczuwać przez kilka najbliższych lat. Sektor usług turystyczny był tym, 

który najmocniej odczuł kryzys jaki wywołała fala zachorowań oraz ograniczeń wprowadzanych 

przez wszystkie kraje na świecie. Państwa i regiony, w których szeroko rozumiane usługi czasu 

wolnego stanowiły fundament funkcjonowania gospodarki, stanęły przed ogromnym wyzwaniem 

finansowym. Minimalizowanie strat, wsparcie dla przedsiębiorców, adaptacja i szukanie obszarów 

dla rozwoju turystyki w nowym wydaniu stało się priorytetem zarówno dla sektora administracji, jak 

i  firm oraz stowarzyszeń skupiających środowisko turystyczne.  

Wg. danych Światowej Organizacji Turystycznej globalna liczba podróży turystycznych w 2020 

roku była mniejsza o 75% w porównaniu z 2019 rokiem.  Pomorskie również odczuło zatrzymanie 

gospodarki. Port Lotniczy w Gdańsku obsłużył przeszło 1,7 mln pasażerów w roku 2020, co w 

porównaniu do rekordowego roku 2019, oznacza spadek o 68,%. W podsumowaniu 

zaprezentowanym przez Gdańską Organizację Turystyczną spadek liczby turystów zagranicznych 

przyjeżdżających do stolicy regionu wyniósł 75%, turystów krajowych 18%. Ulice Trójmiasta nie były 

puste ale widoczna była zmiana klientów, dominowali turyści krajowi, często odwiedzający z 

regionu. 

Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz mniejsza liczba turystów w 

różnym stopniu dotknęły poszczególnych interesariuszy sektora turystyki.  

Optymistyczne, z punktu widzenia regionu pomorskiego, są dane dotyczące krajowego ruchu 

turystycznego.   Z raportu serwisu Travelist wynika, że 45% wszystkich letnich wyjazdów skupiło się 

na dwóch województwach nadmorskich. Ministerstwo Rozwoju… w raporcie dotyczącym I połowy 

roku 2020 wskazało region pomorski jako jeden z 3 najchętniej odwiedzanych przez Polaków. 

Badania wskazują również, że ruch turystyczny koncentrował się głównie na podróżach                                     

po województwie a turyści pochodzili z regionów sąsiednich,  średnia długość pobytu to niecałe                          

4 dni. 

 Pandemia Covid-19 stała się wyzwaniem również dla Pomorskiej Regionalnej Organizacji 

Turystycznej, a także dla Samorządu Województwa Pomorskiego. Dominowały dwa tematy – 

bezpieczeństwo zdrowotne Pomorzan oraz wsparcie przedsiębiorców, w tym turystycznych. Wobec 

niedoskonałej pomocy Rządu RP, uwagę SWP skupiały jednostki lecznicze województwa oraz 

poszukiwania środków wsparcia biznesu. Nie wszystkie rozwiązania były doskonałe, lecz w danym 

czasie wspierały  instytucje i firmy w trudnej sytuacji. Dziś województwo Pomorskie jest wśród tych, 

których największa ilość mieszkańców jest zaszczepiona. Wszelkie dane wskazują na dobry sezon 

letni w tym roku, choć trudno nam przewidzieć jaka będzie sytuacja jesienią. Zachowujmy 

bezpieczne warunki pobytu naszych gości i pamiętajmy, że przede wszystkim od naszej oferty i 

działań promocyjnych, zależy jakich gości pozyskamy i to, czy wpływy w tym roku pozwolą nam na 

zniwelowanie utraconych korzyści roku ubiegłego. 


