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Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć

Innowacyjna usługa 
turystyczna,  

innowacyjny produkt 
turystyczny

Wykorzystywany w promocji turystyki produkt lub usługa oferująca nowe 
lub lepsze rozwiązania związane z obsługą turystów. Za innowacyjny produkt 
można uznać m.in. stworzenie oryginalnego produktu turystycznego, 
w tym miejsca, obszaru, obiektu, szlaku, profesjonalnego otoczenia 
marketingowego produktu nawiązującego do walorów przyrodniczych 
i kulturowych, nowatorskiego wydarzenia (m.in. impreza kulturalna, 
festiwal). Za innowacyjną usługę można uznać m.in. innowacyjną współpracę 
podmiotów, rodzaje zorganizowanej wycieczki, nowe modele biznesowe, 
wykorzystanie w promocji narzędzi internetowych.

Konsorcjum  
produktowe

Konsorcjum produktowe to dobrowolna i niesformalizowana grupa robocza, 
której celem jest prowadzenie przez jego uczestników skoordynowanych 
działań marketingowych, zainteresowanych wspólnymi działaniami 
promocyjnymi na rzecz produktu lub produktów turystycznych.

KRT 2015 Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku – dokument rządowy określający 
obszary priorytetowe i cele operacyjne oraz wskaźniki, przyjęty przez Radę 
Ministrów w dniu 26 września 2008 r.1.

LOT Lokalna Organizacja Turystyczna
Markowy produkt 

turystyczny
Produkt turystyczny, który posiada unikalną osobowość, coś co wyróżnia 
go od innych. Marka umożliwia wyróżnienie produktu na rynku, osiągnięcie 
przewagi nad konkurencją i powoduje, że jest wybierany przez klientów2.

Minister  
lub Minister SiT

Minister Sportu i Turystyki

Ministerstwo  
lub MSiT

Ministerstwo Sportu i Turystyki

MRiRW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
MSZ Ministerstwo Spraw Zagranicznych
NPT Narodowy Portal Turystyczny

Odwiedzający  
jednodniowy

Osoba z zagranicy – cudzoziemiec (nierezydent), która spędziła w Polsce 
kilka godzin, bez korzystania z noclegu.

POT Polska Organizacja Turystyczna
Produkt turystyczny Naturalne jak i stworzone przez człowieka atrakcje, dobra turystyczne, 

towary i usługi (czyli dobra o charakterze materialnym, jak i niematerialnym), 
które umożliwiają turystom przybycie, pobyt i korzystanie z walorów 
turystycznych miejsca oraz atrakcyjne spędzanie czasu3.

PRT 2020 Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku przyjęty uchwałą nr 143/2015 
Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu 
Rozwoju Turystyki do 2020 roku”4.

PSIT Polski system informacji turystycznej.

1 ht t ps:// bip .m sit . gov.pl/ bip/projek t y-a k t ow-pr aw nyc/z a konc zony-proces-leg i/
inne/248,Kierunki-rozwoju-turystyki-do-2015-roku.html

2 J. Mazurek, E. Kasperska, Markowy produkt turystyczny regionu na przykładzie Ogrodów 
tematycznych HORTULUS w Dobrzycy, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych 
Politechniki Koszalińskiej, 2014 r., str. 116, images/wydawnictwo/zeszyty/18/09_14_Jolanta_
Mazurek__Ewa_Kasperska_text.pdf.

3   Ibidem.  
4   https://bip.msit.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/zakonczony-proces-legi/inne/1599, 

Program-Rozwoju-Turystyki-do-2020-roku.html
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ROT Regionalna Organizacja Turystyczna
Strategia POT Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012–2020 

przyjęta przez Radę POT w dniu 5 grudnia 2011 r.5 
Środki publiczne Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych6.

Turysta zagraniczny Osoba z zagranicy – cudzoziemiec (nierezydent), który przynajmniej przez 
jedną noc korzystał w Polsce z zakwaterowania w odwiedzanym miejscu.

UM Urząd Marszałkowski
Ustawa o POT Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej7.

Ustawa o działalności 
pożytku publicznego 

i wolontariacie

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie8.

ZOPOT, Zagraniczny 
Ośrodek lub Ośrodek

Zagraniczny Ośrodek POT

5 https://www.pot.gov.pl/pl/o-pot/plany-i-sprawozdania-pot/marketingowa-strategia-polski-
w-sektorze-turystyki-na-lata-2012-2020-2

6 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. Dalej: ustawa o finansach publicznych.
7   Dz. U. z 2018 r. poz. 563.  
8   Dz. U. z 2018 r. poz. 450, ze zm.
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Turystyka jest ważną gałęzią gospodarki, której udział w PKB w 2017 r. 
wynosił 6%. Promocję turystyczną Polski w kraju i za granicą prowadziły 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, POT, 14 Zagranicznych Ośrodków POT, 
jednostki samorządu terytorialnego9 oraz regionalne i lokalne organizacje 
turystyczne.

Infografika nr 1 
System promocji turystycznej Polski w kraju i za granicą

R ok 20 17 – 46 mln
+15%  względem 2015 r.

R ok 20 16 – 43,6 mln
+9%  względem 2015 r.

R ok 20 15
(39,9 mln)

Wydatki turystów krajowychLiczba tu rystów krajowych

R ok 20 17 – 23,8 mld 
+30%  względem 2015 r.

R ok 20 16 – 21,6 mld
+18%  względem 2015 r.

R ok 20 15
(18,3 mld)

C ele pod róży tu rystów krajowych
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STAN FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU PROMOCJI TURYSTYCZNEJ

W POLSCE

Współpraca w promocji
MSiT/POT z MSZ i MRiRW

Wykorzystanie w promocji
wydarzeń sportowych,

kulturalnych, gospodarczych

System oceny produktów
turystycznych (Najlepszy

Produkt Turystyczny, EDEN)

Rozwinięte kanały informacji
turystycznej (m.in. NPT,

portale społecznościowe)

Sieć certy�kowanych punktów
i centrów informacji turystycznej

Finansowanie z budżetu państwa
i budżetów jst (budżetu UE)

Sieć promocji za granicą
(14 ZOPOT na 27 rynkach)

Sieć promocji w kraju
(POT-LOT-ROT)

Uregulowania funkcjonowania
szlaków turystycznych

Szerszego wykorzystywania
w promocji działań
home o�ce i agencji PR

Wypromowanych produktów
turystycznych
(Polska Marka Turystyczna)

Strategii rozwoju promocji
i informacji turystycznej
w regionach (ROT)

Narzędzi oceny wpływu działań
Ministra na wzrost liczby turystów
i przychodów z turystyki

Zintegrowanego systemu
informacji turystycznej
w regionach

Stałego źródła �nansowania
promocji i informacji turystycznej
(np. opłata turystyczna)

Uregulowania zadań i źródeł
�nansowania promocji

Czego
brakuje?Co jest?

TURYSTYCZNA BAZA NOCLEGOWA W POLSCE
I JEJ WYKORZYSTANIE
w latach 2015-2017

2017 r.2016 r.2015 r.

10 tys. wykorzystanie miejsc
noclegowych (w %)

Obiekty noclegowe,
w tym hotele

10 000 10 500 10 700

2316 2463 2540

10 mln

Liczba
udzielonych

noclegów

71,2 mln 79,4 mln 83,9 mln

Miejsca noclegowe
w obiektach

noclegowych

710,3 tys. 749,2 tys. 774 tys.

36,7% 38,1% 39,3%

POZIOM SATYSFAKCJI Z POBYTU W POLSCE
TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH I KRAJOWYCH

w latach 2014–2016

Turysta
zagraniczny

Turysta
krajowy

Turysta
zadowolony z pobytu

Turysta niezadowolony
z pobytu i niezdecydowany

8% 92%

2014

88%12%

2015

86%14%

2016

4% 96%

2014

11% 89%

2015

7% 93%

2016

Obiekty
UNESCO

Miasta
(city break)

Lasy,
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narodowe

Zwiedzanie
zabytków,

muzea

JezioraImprezy
kulturalne
(koncerty,

teatry)

Morze,
plaże

Zakupy

Co turyści zagraniczni
chcieliby zobaczyć

w Polsce?
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przyjazd
do Polski
w ciągu

najbliższych
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Nieznana

Zdrowa i ekologiczna

Nowoczesna

Warta poznania

Bogate dziedzictwo,
historia

Jeziora

Góry

Morze/plaże

Piesze wędrówki

Zakupy

Wypoczynek w uzdrowisku
(w tym SPA)

Imprezy kulturalne
(koncerty, teatry)

Obiekty UNESCO

Zwiedzanie zabytków, muzea

Lasy, parki narodowe

Miasta (city break)

0 20 40 60 80 100

46%

Pełna energii życiowej 75%

58%

63%

Podobna do krajów
tzw. Europy Zachodniej 56%

94%

95%

OPINIE TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH
O POLSCE I ATRAKCJACH TURYSTYCZNYCH

Do Polski pasują stwierdzenia:
(średnia opinii w latach 2015–2018)

Polska kojarzy się z atrakcjami turystycznymi
(w %)

2015 201820172016

73 73 72 68

60 65 61 62

62 67 54 56

59 57 60 56

46 52 49 44

43 43 46 40

45 43 45 36

33 33 33 36

38 37 40 31

24 29 33 30

24 28 30 26

Regionalne Organizacje Turystyczne (ROT)
Lokalne Organizacje Turystyczne (LOT)
Wg stanu na 30 czerwca 2018 r.

REGIONALNE ORGANIZACJE TURYSTYCZNE
I LOKALNE ORGANIZACJE TURYSTYCZNE

W POLSCE

16 Regionalnych
Organizacji
Turystycznych

Lokalne
Organizacje
Turystyczne122

DOLNOŚLĄSKIE

KUJAWSKO-
-POMORSKIE

LUBELSKIE

LUBUSKIE

ŁÓDZKIE

MAZOWIECKIE

OPOLSKIE

PODKARPACKIE

PODLASKIE

POMORSKIE

ŚLĄSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

WIELKOPOLSKIE

ZACHODNIO-
POMORSKIE

MAŁOPOLSKIE

ROT 1
ROT 1

ROT 1 ROT 1

ROT 1

ROT 1 ROT 1

ROT

1
ROT 1

ROT 1

ROT 1

ROT 1

ROT 1

ROT 1

ROT 1

1

ROT

LOT 17
LOT 17

LOT 10 LOT 5

LOT 9

LOT 13 LOT 6

LOT 7

LOT 8
LOT 4

LOT 5

LOT 5

LOT 3

LOT 1

LOT 6

LOT 6

Narodowy
Portal

Turystyczny
www.polska.travel
22 wersje językowe

www.zarabiajnaturystyce.pl

Krajowe i regionalne
serwisy turystyczne
Prowadzone przez
POT, JST, ROT, LOT

Obserwatorium
turystyki

POLSKI
SYSTEM

INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ

162 infokioski
w 15 województwach

Sieć infokiosków

11 w ZOPOT,
3 w POT

Stoły
multimedialne
dla turystów

Telefon
bezpieczeństwa

S.O.S.

Facebook, Twitter,
You Tube, Instagram,

Pinterest, LinkedIn

Media i portale
społecznościowe

Contact Center

Telefoniczna
informacja

turystyczna

KANAŁY INFORMACYJNE
Polskiego Systemu Informacji Turystycznej

w latach 2015-2018

około 400 w Polsce

Certy�kowane
punkty i centra
informacji
turystycznej

L iczba pod róży Polaków wg wojewódz tw
w latach 2015-2017 (mln)

5,35,04,6

2,32,32,2

2,62,52,3

1,11,00,9

2,72,62,3

6,25,75,0

1,31,31,2

2,72,52,4

0,50,50,5

5,55,34,6

6,05,75,1

1,61,51,4

0,90,90,9

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2,22,22,1

1,91,81,8

3,43,22,9

DOLNOŚL ĄSKIE

KUJ AWS KO-
-POMORSKIE

LUBE LSKIE

LUB USKIE

ŁÓ DZKIE

MAZOWIE CKIE

OPOLSKIE

PODKAR PACKIE

PODL ASKIE

POMORSKIE

ŚL ĄSKIE
Ś WIĘ TOK R ZYSKIE

WARMIŃS KO-
-MAZURSKIE

WIEL KOPOLSKIE

ZACHODNIO-
POMORSKIE

MAŁO POLSKIE

województwa2 taka sama liczba podróży

województw14 wzrost liczby podróży

LICZBA KRAJOWYCH PODRÓŻY POLAKÓW ORAZ ICH WYDATKI
w latach 2015-2018

Liczba podróży turystów krajowych

2015 2016 20182017

mln
39,9

mln
43,6

mln
46,0

mln
47,7

Źródło: Na podstawie danych GUS

Wydatki turystów krajowych (w zł)

2015 2016 2017 2018

mld
18,3

mld
21,6

mld
23,8

mld
26,3

LICZBA KRAJOWYCH PODRÓŻY POLAKÓW,
ICH WYDATKI ORAZ CELE PODRÓŻY

w latach 2015-2017

38,6%
39,3%

40,5%

51,7%
49,8%

49,2%

2,7%
3,0%
3,0%

3,2%
3,4%
3,6%

1,2%
2,0%

1,3%

2,5%
2,3%

2,6% 2015 r.
2016 r.
2017 r.

Religijny, pielgrzymka

Inny

Zdrowotny

Służbowy

Odwiedziny
u krewnych lub znajomych

Cele podróży turystów krajowych

Wydatki turystów krajowych

2015 2016 2017

zł

zł

zł

zł zł zł

zł zł zł

zł zł zł

zł zł

zł zł

zł zł

z
mld
18,3

zł zł zł

zł zł zł

zł zł zł

zł zł zł

zł zł

zł zł

zł zł

zł

zł

zł

zł
mld
21,6

zł zł zł zł zł

zł zł zł zł zł

zł zł zł zł zł

zł zł zł zł zł

zł zł

zł zł

zł zł

zł zł

zł

zł

zł

zł
mld
23,8

Liczba podróży turystów krajowych

mln
39,9

mln
43,6

mln
46

2015 2016 2017

Wypoczynek,
rekreacja,
wakacje

753
796
851

Wielka
Brytania

801
715
764

Białoruś

873
801
876

Rosja

1198
1265
1359

UkrainaNiemcy

6012
6289
6504

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Xxxx

Tendencja względem 2015 r.

Nazwa krajuLiczba przyjazdów w 2015 r. (w tys.)
Liczba przyjazdów w 2016 r. (w tys.)
Liczba przyjazdów w 2017 r. (w tys.)

Przyjazdy turystów wg krajów w latach 2015–2017
(5 krajów o największej liczbie) 

LICZBA TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH
ORAZ ICH WYDATKI  W POLSCE

w latach 2015-2018

Liczba turystów zagranicznych

2015 2016 2017 2018

mln
16,7

mln
17,5

mln
18,3

mln
19,6

Wydatki turystów zagranicznych w Polsce (w zł)

2015 2016 2017 2018

mld
28,1

mld
32,8

mld
31,7

mld
34,5

Źródło: Na podstawie danych GUS

LICZBA TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH,
ICH WYDATKI ORAZ CELE PODRÓŻY

4,5%
4,3%
4,4%

0,7%
2,8%

0,9%

0,8%
0,8%

1,3%

0,6%
0,9%
1,1%

2015 r.
2016 r.
2017 r.

Cele przyjazdów turystów zagranicznych

Zdrowotny

Edukacyjny

Religijny, pielgrzymka

Zakupy

23,0%
24,5%

26,7%

40,5%
39,3%

37,9%

Odwiedziny
u krewnych lub znajomych

Wypoczynek,
rekreacja,

wakacje

Służbowy
24,2%

23,9%
24,8%

w latach 2015-2017

Liczba turystów zagranicznych

mln
16,7

mln
17,5

2015 2016 2017

mln
18,3

Wydatki turystów zagranicznych w Polsce

2015 2016 2017

mld
28,1

mld
31,7

mld
32,8
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Promocja zagraniczna

ZASIĘG PROMOCJI TURYSTYCZNEJ
POLSKI W LATACH 2015-2018

ZOPOT
Amsterdam

Holandia

ZOPOT
Berlin

Niemcy

ZOPOT
Kijów

Ukraina

Luksemburg
Belgia

ZOPOT
Bruksela

Szwecja
Norwegia
Finlandia
Dania

ZOPOT
Sztokholm

Węgry
Szwajcaria
Austria

ZOPOT
Wiedeń

Hiszpania
Portugalia

ZOPOT
Madryt

USA
Kanada

ZOPOT
Nowy Jork

Rosja

ZOPOT
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SYSTEM PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI
W KRAJU I ZA GRANICĄ W LATACH 2015-2018
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Źródło: Wyniki kontroli NIK.

Wydatki Ministra w latach 2015–2017 na promocję turystyki i rozwój 
polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i za granica wynosiły 
rocznie około 50 mln zł. Dotacje podmiotowe dla POT na realizację zadań  
ustawowych wynosiły około 39 mln zł rocznie, w tym środki dla 14 ZOPOT 
stanowiły łącznie około 20 mln zł. Budżet POT w 2016 r. był niższy niż 
budżety narodowych organizacji turystycznych większości krajów UE 
(np. niż w Czechach – o 61%, na Węgrzech – o 130%). Ponadto współpraca 
POT oraz ZOPOT z ROT, jst i przedsiębiorcami turystycznymi ma zbyt mały 
wpływ na rozpoznawalność produktów turystycznych i konsorcjów pro-
duktowych w kraju i za granicą oraz utrzymuje się niskie wykorzystanie 
w promocji wydarzeń sportowych, kulturalnych i gospodarczych.

W latach 2014–2016 utrzymywał się wzrost przyjazdów cudzoziemców 
(2014 – 73,8 mln, 2015 – 77,7 mln, 2016 – 80,5 mln), w tym wzrost liczby 
turystów zagranicznych (2014 – 16 mln, 2015 – 16,7 mln, 2016 – 17,5 mln). 
Jednakże średnie wydatki jednego turysty utrzymywały się na podobnym 
lecz dość niskim poziomie (2014 – 455 USD, 2016 – 458 USD). Odnoto-
wano także wzrost liczby podróży turystów krajowych (2014 – 38,4 mln,  
2015 – 39,9 mln, 2016 – 43,6 mln)  oraz ich wydatków.

9 Dalej: jst.

Pytanie definiujące  
cel główny kontroli
Czy promocja turystyczna 
Polski była realizowana 
prawidłowo i spowodowała 
wzrost atrakcyjności 
turystycznej? 

Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli
1.  Czy działania w zakresie 

promocji turystyki  
oraz informacji 
turystycznej w kraju  
i za granicą realizowane 
były prawidłowo  
oraz były skuteczne  
i efektywne?

2.  Czy w promocji turystyki 
wykorzystywano 
innowacyjne produkty 
i usługi turystyczne  
oraz wydarzenia 
sportowe, kulturalne  
i gospodarcze?

3.  Czy gospodarka 
finansowa Zagranicznych 
Ośrodków Polskiej 
Organizacji Turystycznej 
prowadzona jest 
prawidłowo?

Jednostki kontrolowane 
Ministerstwo Sportu 
i Turystyki
Polska Organizacja 
Turystyczna
sześć Zagranicznych  
Ośrodków POT
sześć Urzędów 
marszałkowskich
sześć Urzędów miast  
na prawach powiatu
sześć Regionalnych 
Organizacji Turystycznych

Okres objęty kontrolą
Lata 2015–2018



2. 

7

OCENA OGÓLNA

Promocja turystyczna Polski w latach 2015–2018 była prowadzona prawi-
dłowo. Jednakże, w związku z niewypracowaniem przez Ministra Sportu i Tury-
styki mechanizmów wpływu działań promocyjnych na wzrost liczby turystów 
i przychodów z turystyki, nie była możliwa ocena skuteczności promocji.

Przyjęte w dokumentach strategicznych, tj. Kierunkach rozwoju turystyki 
do 2015 roku oraz Programie Rozwoju Turystyki do 2020 roku mierniki reali-
zacji celów nie pozwalały na pełną ocenę wpływu działań Ministra na wzrost 
wskaźników rozwoju turystyki, w tym jej promocji. W latach 2015–2018 
(I połowa) Minister przeznaczył łącznie 183,3 mln zł, w tym 145,9 mln zł 
w ramach dotacji podmiotowej na realizację zadań Polskiej Organizacji Tury-
stycznej, nad którą prawidłowo sprawował nadzór.

Zadania promocyjne, realizowane przy wsparciu Ministra przez Polską Orga-
nizację Turystyczną wraz z Zagranicznymi Ośrodkami, jednostki samorządu 
terytorialnego oraz regionalne organizacje turystyczne, prowadzone były 
prawidłowo. Promowano produkty oraz usługi turystyczne, w tym innowa-
cyjne i markowe. W promocji wykorzystywano atrakcje turystyczne regionów,  
miasta (zabytki, muzea, przyroda) oraz wydarzenia sportowe, kulturalne 
i gospodarcze, często o charakterze ogólnokrajowym, jak Mistrzostwa Europy 
w Piłce Siatkowej, Światowe Dni Młodzieży czy Wrocław – Europejska Stolica 
Kultury. Minister i Polska Organizacja Turystyczna współpracowali z Ministrem 
Spraw Zagranicznych w Międzyresortowym Zespole Promocji Polski za Granicą 
w zakresie promocji marki Polska.

W latach 2015–2017 zwiększyła się liczba przyjeżdzających turystów zagra-
nicznych o 10% i ich wydatki o 17%, a także liczba podróży krajowych Pola-
ków o 15% i ich wydatki o 30%. Wzrósł też udział turystyki w produkcie kra-
jowym brutto z 5,7% w 2015 r. do 6% w 2017 r. Jednakże zdaniem NIK pro-
wadzone działania promocyjne tylko częściowo wpłynęły na poprawę atrak-
cyjności turystycznej Polski, mierzonej liczbą przyjeżdżających turystów i ich 
wydatków. Dodatkowo trudno jest określić wielkość tego wpływu. Wynikało 
to przede wszystkim z braku zdiagnozowania wpływu prowadzonych działań 
na wzrost atrakcyjności turystycznej oraz braku spójnego i funkcjonalnego sys-
temu promocji i informacji turystycznej.

Funkcjonujący w latach 2015–2018 system promocji turystycznej nie zapew-
niał spójnej promocji na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.  
Nie wytworzył się także zintegrowany model funkcjonowania i zarządza-
nia informacją turystyczną w regionach, co zdaniem NIK wynikało z braku 
ogólnokrajowej strategii rozwoju systemu informacji turystycznej. Strategie  
rozwoju województw i miast, miały często charakter ogólny, obejmowały 
wszystkie zadania samorządu oraz nie pozwalały na pełne i skuteczne  
mierzenie efektów działań w obszarze turystyki. Tylko dwie z sześciu skon-
trolowanych regionalnych organizacji turystycznych posiadały strategie roz-
woju turystyki, jednak nie określono w nich wskaźników realizacji celów 
i zasad monitorowania efektów działań. Podjęte w 2017 r. przez Ministra prace 
legislacyjne nad uregulowaniem m.in. promocji turystyki i funkcjonowania  
polskich szlaków turystycznych, na dzień zakończenia kontroli były nadal 
na etapie analiz i opinii. Na potrzebę wprowadzenia zmian w systemie promocji 
turystycznej wskazało 75% skontrolowanych samorządów (dziewięć z 12) oraz 
83% skontrolowanych regionalnych organizacji turystycznych (pięć z sześciu).

Minister w 2016 i 2017 r. zrealizował kluczowe wskaźniki realizacji celów  
Programu Rozwoju Turystyki do 2020 roku. Natomiast jego działania w 2015 r. 
nie były skuteczne, ponieważ nie wykonał kluczowych wskaźników dla gospo-

Brak możliwości 
oceny skuteczności 
promocji turystycznej 
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darki turystycznej i promocji turystyki10 określonych w Kierunkach rozwoju 
turystyki do 2015 roku. Minister nie dokonał pełnej oceny realizacji celów 
i zadań określonych w ww. dokumentach strategicznych. Nie przedłożył Preze-
sowi Rady Ministrów sprawozdania z działalności Międzyresortowego Zespołu 
do spraw koordynacji zadań Rady Ministrów określonych w Kierunkach roz-
woju turystyki do 2015 roku za 2015 r. oraz nie sporządził raportu o stanie 
gospodarki turystycznej w latach 2012–2015. Ponadto nie przygotował aktu-
alizacji Programu Rozwoju Turystyki do 2020 roku, w tym wskaźników realizacji 
jego celów, co zdaniem NIK wynikało z zaniechania przeprowadzenia rocznych 
ewaluacji tego programu.

Polska Organizacja Turystyczna działała na podstawie Marketingowej strategii 
Polski w sektorze turystyki na lata 2012–2020, zawierającej nieaktualną  
diagnozę stanu polskiej gospodarki turystycznej oraz niespójne z Progra-
mem Rozwoju Turystyki do 2020 roku i budżetem w układzie zadaniowym 
cele i mierniki. W latach 2015–2017 spadła liczba prowadzonych działań pro-
mocyjnych na rynkach zagranicznych (o 3%) oraz rynku krajowym (o 46%). 
Nie wprowadzono też sformalizowanych zasad bieżącego monitorowania 
efektów działań promocyjnych Zagranicznych Ośrodków oraz w niewielkim 
stopniu wykorzystywano w promocji zagranicznej działania w formule home 
office i agencji Public Relations. NIK pozytywnie ocenia rozbudowę Polskiego  
Systemu Informacji Turystycznej oraz wzrost wykorzystania w promocji 
mediów internetowych i portali społecznościowych, skutkujące zwiększeniem 
liczby ich odbiorców.

Gospodarka finansowa Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Tury-
stycznej prowadzona była prawidłowo, z wyjątkiem Ośrodka w Moskwie, 
w którym m.in. nieprawidłowo sprawdzano dowody księgowe i klasyfikowano 
koszty funkcjonowania.

10 Tj.: uczestnictwo mieszkańców Polski w wyjazdach turystycznych, liczba krajowych podróży 
turystycznych mieszkańców Polski, liczba cudzoziemców przyjeżdżających do Polski, liczba turystów 
zagranicznych przyjeżdżających do Polski.
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3. 
W latach 2015–2018 (do dnia zakończenia kontroli) zasady organizacji pro-
mocji Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie oraz rozwoju informacji 
turystycznej w kraju i na świecie określała ustawa o POT. Zadania w zakre-
sie turystyki, w tym promocji turystycznej Polski oraz rozwoju informacji 
turystycznej w kraju i na świecie realizowane były ze środków publicznych 
przez Ministra, POT, jst (urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, 
urzędy miast, urzędy gmin), ROT, LOT. Promocja turystyki na rynkach 
zagranicznych była realizowana przez MSiT, POT, 14 ZOPOT, a także jst, ROT 
i LOT, a na rynku krajowym przez MSiT, POT, jst, ROT i LOT.           [str. 25]

Minister w latach 2015–2018 (I połowa) przeznaczył na turystykę 
183,3 mln zł z części 40 budżetu państwa – Turystyka. W ramach ww. 
kwoty POT wykorzystała na realizację zadań określonych w ustawie o POT  
m.in. promocji Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie oraz rozwój 
informacji turystycznej w kraju i za granicą, dotacje podmiotowe w kwocie 
145,9 mln zł (w 2015 r. – 39 mln zł, 2016 r. – 39,4 mln zł, 2017 r. – 39,5 mln zł, 
I połowie 2018 r. – 28 mln zł). NIK pozytywnie ocenia zwiększenie środków 
na turystykę na 2018 r. w części 40 budżetu państwa. Na 2018 r. zaplano-
wano 61 mln , w tym dotację podmiotową dla POT w kwocie 49,5 mln zł, 
tj. wyższą o 25% i 27% od wykonanych w 2015 r. wydatków w części 40 
i dotacji POT.                [str. 26]

Dotacje podmiotowe POT w latach 2015–2018 (I połowa) w kwocie 
145,9 mln zł (79,6% wydatków w części 40 budżetu państwa) na realiza-
cję zadań określonych w ustawie o POT zostały rozliczone zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi MSiT.

W latach 2015–2018 (I połowa) Minister prawidłowo finansował zadania 
publiczne w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 8,5 mln zł, reali-
zowane przez organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działające 
w obszarze turystyki lub krajoznawstwa. Dotacje zostały udzielone zgod-
nie z przepisami ww. ustawy oraz regulacjami wewnętrznymi. Efektami 
realizacji zadań były m.in. realizacja ogólnopolskich kampanii promujących 
dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, kampanii informacyjno-edukacyj-
nych, renowacja i promocja szlaków turystycznych tematycznych. Wydatki 
na usługi pozostałe w kwocie 7,9 mln zł przeznaczono głównie na badania 
statystyczne ruchu turystycznego przez GUS (4 mln zł), składki za członko-
stwo Polski w turystycznych organizacjach międzynarodowych (3,7 mln zł), 
organizację międzynarodowych i krajowych konferencji i spotkań, kam-
panii i akcji promocyjnych oraz wykonanie prac badawczych w zakresie 
turystyki. Zbadane wydatki na kwotę 4.461,8 tys. zł (56,4% wydatków) 
poniesiono prawidłowo oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
i regulacjami wewnętrznymi MSiT.      [str. 29, 62]

W latach 2015–2018 POT realizowała działania promocyjne w Polsce oraz 
za granicą poprzez 14 zagranicznych przedstawicielstw – ZOPOT11, obej-
mujących zasięgiem 23, a od 2018 r. – 27 rynków zagranicznych (państw). 

11 W Amsterdamie, Berlinie, Brukseli, Kijowie, Londynie, Madrycie, Moskwie, Nowym Jorku, Paryżu, 
Pekinie, Rzymie, Sztokholmie, Tokio, Wiedniu.

System promocji 
turystycznej Polski 
w kraju i na świecie 

183,3 mln zł na turystykę,  
w tym 145,9 mln zł dotacji  
dla POT na promocję  
i rozwój informacji turystycznej 

Prawidłowe 
rozliczenie środków 
dotacji dla POT 
i realizacja zadań MSiT

Rynki działania POT i ZOPOT 
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POT realizowała także działania w formie home office12 lub agencji Public 
Relations13, tj. indyjskim (w latach 2015–2016), czeskim, słowackim,  
brazylijskim i węgierskim (od 2018 r.) oraz izraelskim (w latach 2015, 
2017, 2018). Działania te nie miały charakteru ciągłego. W latach  
2015–2018 POT nie posiadała przedstawicielstw w czterech krajach sąsia-
dujących z Polską, tj. Czechach, Słowacji, Litwie, Białorusi. Na Litwie i Biało-
rusi POT tylko okazjonalnie podejmowała działania promocyjne.  [str. 25, 32]

Infografika nr 2 
Zasięg promocji turystycznej Polski na świecie w latach 2015–2018 (I połowa)
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OPINIE TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH
O POLSCE I ATRAKCJACH TURYSTYCZNYCH

Do Polski pasują stwierdzenia:
(średnia opinii w latach 2015–2018)

Polska kojarzy się z atrakcjami turystycznymi
(w %)

2015 201820172016

73 73 72 68

60 65 61 62

62 67 54 56

59 57 60 56

46 52 49 44

43 43 46 40

45 43 45 36

33 33 33 36

38 37 40 31

24 29 33 30

24 28 30 26

Regionalne Organizacje Turystyczne (ROT)
Lokalne Organizacje Turystyczne (LOT)
Wg stanu na 30 czerwca 2018 r.

REGIONALNE ORGANIZACJE TURYSTYCZNE
I LOKALNE ORGANIZACJE TURYSTYCZNE

W POLSCE

16 Regionalnych
Organizacji
Turystycznych

Lokalne
Organizacje
Turystyczne122

DOLNOŚLĄSKIE

KUJAWSKO-
-POMORSKIE

LUBELSKIE

LUBUSKIE

ŁÓDZKIE

MAZOWIECKIE

OPOLSKIE

PODKARPACKIE

PODLASKIE

POMORSKIE

ŚLĄSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

WIELKOPOLSKIE

ZACHODNIO-
POMORSKIE

MAŁOPOLSKIE

ROT 1
ROT 1

ROT 1 ROT 1

ROT 1

ROT 1 ROT 1

ROT

1
ROT 1

ROT 1

ROT 1

ROT 1

ROT 1

ROT 1

ROT 1

1

ROT

LOT 17
LOT 17

LOT 10 LOT 5

LOT 9

LOT 13 LOT 6

LOT 7

LOT 8
LOT 4

LOT 5

LOT 5

LOT 3

LOT 1

LOT 6

LOT 6

Narodowy
Portal

Turystyczny
www.polska.travel
22 wersje językowe

www.zarabiajnaturystyce.pl

Krajowe i regionalne
serwisy turystyczne
Prowadzone przez
POT, JST, ROT, LOT

Obserwatorium
turystyki

POLSKI
SYSTEM

INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ

162 infokioski
w 15 województwach

Sieć infokiosków

11 w ZOPOT,
3 w POT

Stoły
multimedialne
dla turystów

Telefon
bezpieczeństwa

S.O.S.

Facebook, Twitter,
You Tube, Instagram,

Pinterest, LinkedIn

Media i portale
społecznościowe

Contact Center

Telefoniczna
informacja

turystyczna

KANAŁY INFORMACYJNE
Polskiego Systemu Informacji Turystycznej

w latach 2015-2018

około 400 w Polsce

Certy�kowane
punkty i centra
informacji
turystycznej

L iczba pod róży Polaków wg wojewódz tw
w latach 2015-2017 (mln)

5,35,04,6

2,32,32,2

2,62,52,3

1,11,00,9

2,72,62,3

6,25,75,0

1,31,31,2

2,72,52,4

0,50,50,5

5,55,34,6

6,05,75,1

1,61,51,4

0,90,90,9

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2,22,22,1

1,91,81,8

3,43,22,9

DOLNOŚL ĄSKIE

KUJ AWS KO-
-POMORSKIE

LUBE LSKIE

LUB USKIE

ŁÓ DZKIE

MAZOWIE CKIE

OPOLSKIE

PODKAR PACKIE

PODL ASKIE

POMORSKIE

ŚL ĄSKIE
Ś WIĘ TOK R ZYSKIE

WARMIŃS KO-
-MAZURSKIE

WIEL KOPOLSKIE

ZACHODNIO-
POMORSKIE

MAŁO POLSKIE

województwa2 taka sama liczba podróży

województw14 wzrost liczby podróży

LICZBA KRAJOWYCH PODRÓŻY POLAKÓW ORAZ ICH WYDATKI
w latach 2015-2018

Liczba podróży turystów krajowych

2015 2016 20182017

mln
39,9

mln
43,6

mln
46,0

mln
47,7

Źródło: Na podstawie danych GUS

Wydatki turystów krajowych (w zł)

2015 2016 2017 2018

mld
18,3

mld
21,6

mld
23,8

mld
26,3

LICZBA KRAJOWYCH PODRÓŻY POLAKÓW,
ICH WYDATKI ORAZ CELE PODRÓŻY

w latach 2015-2017

38,6%
39,3%

40,5%

51,7%
49,8%

49,2%

2,7%
3,0%
3,0%

3,2%
3,4%
3,6%

1,2%
2,0%

1,3%

2,5%
2,3%

2,6% 2015 r.
2016 r.
2017 r.

Religijny, pielgrzymka

Inny

Zdrowotny

Służbowy

Odwiedziny
u krewnych lub znajomych

Cele podróży turystów krajowych

Wydatki turystów krajowych

2015 2016 2017

zł

zł

zł

zł zł zł

zł zł zł

zł zł zł

zł zł

zł zł

zł zł

z
mld
18,3

zł zł zł

zł zł zł

zł zł zł

zł zł zł

zł zł

zł zł

zł zł

zł

zł

zł

zł
mld
21,6

zł zł zł zł zł

zł zł zł zł zł

zł zł zł zł zł

zł zł zł zł zł

zł zł

zł zł

zł zł

zł zł

zł

zł

zł

zł
mld
23,8

Liczba podróży turystów krajowych

mln
39,9

mln
43,6

mln
46

2015 2016 2017

Wypoczynek,
rekreacja,
wakacje

753
796
851

Wielka
Brytania

801
715
764

Białoruś

873
801
876

Rosja

1198
1265
1359

UkrainaNiemcy

6012
6289
6504

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Xxxx

Tendencja względem 2015 r.

Nazwa krajuLiczba przyjazdów w 2015 r. (w tys.)
Liczba przyjazdów w 2016 r. (w tys.)
Liczba przyjazdów w 2017 r. (w tys.)

Przyjazdy turystów wg krajów w latach 2015–2017
(5 krajów o największej liczbie) 

LICZBA TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH
ORAZ ICH WYDATKI  W POLSCE

w latach 2015-2018

Liczba turystów zagranicznych

2015 2016 2017 2018

mln
16,7

mln
17,5

mln
18,3

mln
19,6

Wydatki turystów zagranicznych w Polsce (w zł)

2015 2016 2017 2018

mld
28,1

mld
32,8

mld
31,7

mld
34,5

Źródło: Na podstawie danych GUS

LICZBA TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH,
ICH WYDATKI ORAZ CELE PODRÓŻY

4,5%
4,3%
4,4%

0,7%
2,8%

0,9%

0,8%
0,8%

1,3%

0,6%
0,9%
1,1%

2015 r.
2016 r.
2017 r.

Cele przyjazdów turystów zagranicznych

Zdrowotny

Edukacyjny

Religijny, pielgrzymka

Zakupy

23,0%
24,5%

26,7%

40,5%
39,3%

37,9%

Odwiedziny
u krewnych lub znajomych

Wypoczynek,
rekreacja,

wakacje

Służbowy
24,2%

23,9%
24,8%

w latach 2015-2017

Liczba turystów zagranicznych

mln
16,7

mln
17,5

2015 2016 2017

mln
18,3

Wydatki turystów zagranicznych w Polsce

2015 2016 2017

mld
28,1

mld
31,7

mld
32,8
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Promocja zagraniczna

ZASIĘG PROMOCJI TURYSTYCZNEJ
POLSKI W LATACH 2015-2018

ZOPOT
Amsterdam

Holandia

ZOPOT
Berlin

Niemcy

ZOPOT
Kijów

Ukraina

Luksemburg
Belgia

ZOPOT
Bruksela

Szwecja
Norwegia
Finlandia
Dania

ZOPOT
Sztokholm

Węgry
Szwajcaria
Austria

ZOPOT
Wiedeń

Hiszpania
Portugalia

ZOPOT
Madryt

USA
Kanada

ZOPOT
Nowy Jork

Rosja

ZOPOT
Moskwa

Włochy

ZOPOT
Rzym

Chiny

ZOPOT
Pekin

Japonia

ZOPOT
Tokio

Malezja
Singapur

Indie
Korea Południowa

Irlandia
Wielka Brytania

ZOPOT
Londyn

Francja

ZOPOT
Paryż

Brazylia (APR)

Izrael (APR)

Indie (HO)
Słowacja (APR)

Promocja zagraniczna obejmuje

rynków w formie Home O�ce
lub Agencji PR27 6rynków

działania
w 14 krajach

w formie
ZOPOT Węgry (APR)

Czechy (APR)

Jednostki samorządu
terytorialnego (województwa,
powiaty, miasta i gminy)

Regionalne Organizacje Turystyczne

Lokalne Organizacje Turystyczne

Promocja krajowa

Promocja
regionalna
i lokalna

Promocja
ogólnokrajowa

Polska
Organizacja
Turystyczna

Dotacja podmiotowa
40. części budżetu państwa

(Turystyka)

Jednostki samorządu terytorialnego
(województwa, powiaty, miasta i gminy)

Minister Sportu i Turystyki

TURYSTYKA ZAGRANICZNA I KRAJOWA

TURYSTYKA KRAJOWA I REGIONALNA

Regionalne Organizacje Turystyczne

Lokalne Organizacje Turystyczne

14 Ośrodków Zagranicznych POT

Polska Organizacja Turystyczna

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Poziom  4

Środki z Unii Europejskiej
(programy operacyjne)

Budżet jednostki
samorządu terytorialnego

Dochody z działalności
statutowej i gospodarczej

Darowizny, spadki, zapisy

Część 40. budżetu państwa
(Turystyka)

H

Część 34.
Rozwój regionalny

Część 20.
Gospodarka

Dotacje celowe

4 POZIOMY FINANSOWANIA
PROMOCJI TURYSTYCZNEJ

SYSTEM PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI
W KRAJU I ZA GRANICĄ W LATACH 2015-2018

Jednostki samorządu
terytorialnego (województwa,

powiaty, miasta i gminy)

Minister Sportu i Turystyki

Regionalne
Organizacje
Turystyczne

Polska Organizacja Turystyczna

Zagraniczne Ośrodki POT

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

CZŁONKOSTWO
WSPÓŁPRACA

CZŁO
NKOSTWO

ZADANIA PUBLICZNE

NADZÓR

D
O

TA
CJ

A
PO

D
M

IO
TO

W
A

ZADANIA
 PUBLICZNE

WSPÓŁPRACA

N
A

D
ZÓ

RNADZÓR

W
SP

Ó
ŁP

RA
CA

W
SP

Ó
ŁP

RA
CA

Lokalne
Organizacje
Turystyczne

Źródło: Wyniki kontroli NIK.

12 Potoczne tłumaczenie oznacza: „pracę zdalną wykonywaną z domu pracownika” lub „biuro 
w domu”.

13 Public Relations to działania, mające na celu kształtowanie dobrego wizerunku organizacji 
w otoczeniu, poprzez prowadzenie działań, wpływających na jej postrzeganie. Dalej: PR.
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W latach 2015–2018 w Polsce funkcjonowało ogółem 16 ROT, po jednym 
w województwie. Liczba działających w Polsce LOT w latach 2015–2018 
była na podobnym poziomie, tj. w 2015 r. działało 123 LOT, w 2016 r.  
– 128, w 2017 r. – 126, w 2018 r. (na 30 czerwca) – 122. LOT działały  
we wszystkich województwach. W 2018 r. (na 30 czerwca) najwięcej było 
ich w województwach zachodniopomorskim i pomorskim – po 17, małopol-
skim – 13 i warmińsko-mazurskim – 10, a najmniej w opolskim – 1, łódzkim 
– 3 i lubuskim – 4.        [str. 25–26]

Minister w 2015 r. nie zrealizował części celów przyjętych w KRT 2015, 
tj. nie zrealizował siedmiu14 spośród 10 wskaźników, w tym czterech 
wskaźników kluczowych dla gospodarki turystycznej oraz promocji tury-
stycznej, tj. uczestnictwa mieszkańców Polski w wyjazdach turystycznych, 
liczby krajowych podróży turystycznych mieszkańców Polski, liczby cudzo-
ziemców przyjeżdżających do Polski, liczby turystów zagranicznych przyjeż-
dżających do Polski.        [str. 60–61]

W latach 2016–2017 zrealizowano ogółem 11 z 15 zakładanych wskaź-
ników realizacji celów PRT 2020. Minister zrealizował wskaźniki klu-
czowe dla gospodarki turystycznej, tj. liczbę krajowych podróży Polaków 
(w mln); wydatki Polaków na podróże krajowe (w mld PLN), liczbę przy-
jazdów turystów zagranicznych (w mln), wydatki turystów zagranicznych 
w Polsce (w mld zł), udział gospodarki turystycznej w PKB (w %). Osiągnięte 
także zostały podstawowe wskaźniki dotyczące promocji polskiej turystyki,  
jak np. zmiana liczby odbiorców przekazu informacyjno-promocyjnego 
na rynku krajowym i rynkach zagranicznych do roku bazowego (w %) oraz 
liczba zrealizowanych przedsięwzięć promocyjnych prezentujących atrakcyj-
ność turystyczną Polski na rynkach zagranicznych.            [str. 61]

POT jako koordynator lub podmiot współpracujący w ramach dwóch celów 
operacyjnych PRT 202015 zrealizowała cztery wskaźniki16. Brak realizacji 
wskaźnika liczby punktów i centrów informacji turystycznej posiadających 
certyfikat 3 i 4 gwiazdek: w 2016 r. (planowany 162, wykonany 93) i 2017 r. 
(planowany 167, wykonany 143) wynikał ze zamiany zasad certyfikacji 
punktów i centrów informacji turystycznej w Polsce.            [str. 61]

14 Tj.: 1) uczestnictwo mieszkańców Polski w wyjazdach turystycznych w wysokości o siedem 
punktów procentowych niższej (plan 61%, wykonanie 54%); 2) uczestnictwo mieszkańców Polski 
w wyjazdach urlopowo-wakacyjnych (minimum 5-dniowych) – w 75% (plan 40%/wykonanie 
30%); 3) liczba krajowych podróży turystycznych mieszkańców Polski – w 83% (plan 48,1 mln, 
wykonanie 39,9 mln); 4) liczba cudzoziemców przyjeżdżających do Polski – w 97,5% (plan 
79,1 mln, wykonanie 77,1 mln); 5) liczba turystów zagranicznych przyjeżdżających do Polski  
– w 83,5% (plan 20 mln, wykonanie 16,7 mln); 6) oszacowanie wydatków cudzoziemców w Polsce 
– w 57,1% (plan 11,9 mld USD, wykonanie 6,8 mld USD); 7) oszacowanie wydatków mieszkańców 
Polski na krajowe wyjazdy turystyczne – w 56,9% (plan 32,5 mld zł, wykonanie 18,5 mld zł).

15 Cel nr 1 – Rozwój innowacyjności, atrakcyjności, jakości usług i produktów turystycznych, jako 
czynnika konkurencyjnej gospodarki – współpraca POT z Ministerstwem Sportu i Turystyki; 
Cel nr 3 – Promocja priorytetowych obszarów produktów turystycznych kraju i regionów oraz 
specjalizacji gospodarczych opartych na turystyce.

16 1) liczbę nowych certyfikatów przyznanych w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny, 
2) liczbę podmiotów działających w konsorcjach produktowych, 3) zmianę liczby odbiorców 
przekazu informacyjno-promocyjnego na rynku krajowym i rynkach zagranicznych (%), 4) liczbę 
zrealizowanych przedsięwzięć promocyjnych prezentujących atrakcyjność turystyczną Polski 
na rynkach zagranicznych.

Funkcjonowanie ROT i LOT

Prawidłowa 
realizacja kluczowych 

wskaźników PRT 2020

Brak realizacji kluczowych 
wskaźników KRT 2015

Prawidłowa realizacja 
kluczowych wskaźników  
PRT 2020
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Minister będący przewodniczącym Międzyresortowego Zespołu do spraw 
koordynacji zadań Rady Ministrów określonych w KRT 2015 nie zapewnił 
prawidłowego jego działania. W 2015 i 2016 r. zaniechał zwołania posie-
dzeń zespołu, co stanowiło naruszenie § 4 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 37 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Mię-
dzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji zadań Rządu określonych 
w Kierunkach rozwoju turystyki do 2015 roku17. Minister nie przedłożył 
też Prezesowi Rady Ministrów sprawozdania rocznego za 2015 r. z działal-
ności zespołu18, pomimo obowiązku przedstawienia sprawozdania do dnia 
31 marca 2016 r. Ponadto nie sporządził w 2016 r. odrębnego raportu o sta-
nie gospodarki turystycznej w latach 2012–2015, pomimo że zapisy KRT 
2015 r. obligowały Ministra do jego sporządzenia.           [str. 33]

Minister nie przeprowadził rocznej ewaluacji PRT 2020 za lata 2016–2017 
obejmującej wymagania wskazane w tym programie. W Informacjach 
o realizacji PRT 2020 w 2016 r. i 2017 r. nie dokonano oceny działań oraz 
wskazania pozytywnych i negatywnych czynników wywierających wpływ 
na wdrażanie wsparcia rozwoju turystyki. Minister nie przygotował aktu-
alizacji PRT 2020, w tym wskaźników realizacji jego celów. W sporządzo-
nych w Ministerstwie Informacjach o realizacji PRT 2020 w 2016 r. i 2017 r. 
nie wskazano żadnych wniosków ewaluacyjnych z realizacji programu ani 
potrzeby aktualizacji programu, w tym modyfikacji wskaźników realizacji 
celów programu. W latach 2016–2017 nie zrealizowano dwóch wskaźników 
PRT 2020, tj. liczby projektów rewitalizacyjnych i długości nowych szlaków 
turystycznych dofinansowanych z budżetu państwa, w związku z zawiesze-
niem z realizacji konkursu dotyczącego projektów rewitalizacyjnych oraz 
realizacją zadań dotyczących tylko wspierania renowacji szlaków turystycz-
nych. Ponadto, w związku ze zmianami regulaminu certyfikacji punktów 
i centrów informacji turystycznej nie wykonano wskaźnika liczby punktów 
i centrów informacji turystycznej posiadających certyfikat 3 i 4 gwiazdek.  
                        [str. 33–34]

NIK zauważa, że pełna ocena poziomu skuteczności działań Ministra była 
utrudniona, w związku z brakiem narzędzi pomiaru wpływu tych działań 
na wzrost liczby turystów oraz przychodów z turystyki. Zdaniem NIK przy-
jęte w KRT 2015 i PRT 2020 oraz budżecie państwa w układzie zadanio-
wym w latach 2015–2018 mierniki realizacji celów nie pozwalały na pełną 
ocenę wpływu działań Ministra na wzrost ww. wskaźników rozwoju tury-
styki, w tym promocji.                [str. 62]

Minister w 2017 r. podjął prace legislacyjne w zakresie promocji turystyki, 
a także systemowego uregulowania funkcjonowania polskich szlaków tury-
stycznych. Na dzień zakończenia kontroli NIK prace te były nadal na eta-
pie analiz i opinii. Prowadzono wstępne konsultacje kierunków zmian19 
oraz podjęto prace nad Białą księgą regulacji systemu promocji turystycznej 

17 M. P. Nr 29, poz. 418. Dalej: zarządzenie w sprawie koordynacji zadań Rządu określonych w KRT 
2015.

18 Stanowiło to naruszenie § 9 zarządzenia w sprawie koordynacji zadań Rządu określonych w KRT 
2015.

19 Jednym z ważniejszych spotkań, organizowanych przez MSiT było spotkanie prekonsultacyjne 
28 czerwca 2018 r. z udziałem przedstawicieli ROT i LOT.

Zaniechanie sporządzenia 
sprawozdania z działalności 

Międzyresortowego 
Zespołu i raportu o stanie 

gospodarki turystycznej 

Nieprzeprowadzenie 
corocznej ewaluacji  

oraz aktualizacji PRT 2020

Brak wypracowania 
przez Ministra 

narzędzi pomiaru 
wpływu działań  

na efekty działań

Nieprzygotowanie projektu 
zmian legislacyjnych  

w zakresie promocji turystyki 
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w Polsce, która m.in. ma stanowić podstawę do przygotowania uzasadnienia 
dla Komisji Europejskiej, niezbędnego w procesie notyfikacji proponowa-
nych regulacji.                     [str. 45]

Na potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych w zakresie promocji tury-
styki oraz informacji turystycznej m.in. w ustawie o POT oraz potrzebę  
uregulowania funkcjonowania szlaków turystycznych w Polsce wskazały 
skontrolowane jst (pięć z sześciu województw, cztery z sześciu miast) oraz 
ROT (pięciu z sześciu). Wskazywały one przede wszystkim na potrzebę ure-
gulowania zasad finansowania promocji turystyki oraz określenia zakresu 
zadań podmiotów zajmujących się promocją, tj. POT, jst oraz ROT i LOT.  
          [str. 45–46]

Polska Organizacja Turystyczna działała na podstawie Marketingowej stra-
tegii Polski w sektorze turystyki na lata 2012–2020. POT zaniechała aktu-
alizacji strategii, pomimo że zawarta w niej diagnoza stanu gospodarki  
turystycznej, cele strategiczne i operacyjne oraz wskaźniki były niespójne 
z PRT 2020 oraz ze strukturą budżetu w układzie zadaniowym na lata 2016– 
–2018. Zawarte w strategii analizy rynków opierały się także na nieak-
tualnych danych z lat 2007–2010. Zdaniem NIK zaniechanie aktualizacji  
strategii było działaniem nierzetelnym.    [str. 28–29]

Skontrolowane samorządy nie posiadały odrębnych strategii poświęco-
nych turystyce, z określonymi celami oraz zasadami monitorowania efek-
tów ich realizacji. NIK zauważa, że obowiązujące przepisy nie nakładają 
na jst, ROT i LOT posiadania dokumentów strategicznych dotyczących 
rozwoju turystyki. Cele i zadania jst w zakresie promocji i rozwoju tury-
styki, określone zostały w wojewódzkich i miejskich strategiach rozwoju  
obejmujących wszystkie zadnia jst. Planowane w nich wskaźniki nie pozwa-
lały na pełne i skuteczne mierzenie efektów ich realizacji. W sześciu samo-
rządach województw zadania turystyki realizowano w ramach ogólnych 
strategii rozwoju województwa, w których określono obszary interwencji, 
cele strategiczne i operacyjne oraz zadania. Wskaźniki realizacji celów dla 
turystyki określono w pięciu, z wyjątkiem samorządu województwa dolno-
śląskiego. NIK zauważa, że tylko jedno skontrolowane miasto, tj. Wrocław 
posiadał odrębny program z 1996 r., który nie zawierał celów i wskaźni-
ków ich realizacji oraz zasad monitorowania efektów działań. Tylko dwie 
z sześciu skontrolowanych ROT posiadały odrębną strategię oraz główne 
kierunki działania i rozwoju (odpowiednio ROT Województwa Świętokrzy-
skiego od 2014 r. i Opolska ROT od 2018 r.). Dokument Opolskiej ROT nie 
określał wskaźników realizacji celów i zasad monitorowania efektów dzia-
łań, a ROT Województwa Świętokrzyskiego – wskaźników realizacji celów, 
przy czym dokonywano jej monitorowania i ewaluacji na poziomie dzia-
łań, celów i całej strategii. W dwóch ROT (Podlaska ROT, Mazowiecka ROT) 
dokumentem określającym długofalowe działania były ogólne strategie roz-
woju województwa, a w dwóch roczne plany działalności merytorycznej 
(Pomorska ROT, Dolnośląska ROT). Zdaniem NIK brak odrębnych strategii 
na poziomie regionalnym mógł utrudniać planowanie i realizację promocji 
turystycznej oraz rozwój informacji turystycznej w regionach.     
          [str. 35–44]

Niezaktualizowanie 
Strategii POT

Strategie rozwoju 
turystyki w jst i ROT
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W latach 2016–2017, w stosunku do 2015 r., nastąpił wzrost liczby przy-
jeżdżających do Polski turystów zagranicznych odpowiednio o 5% i 10% 
(z 16,7 mln w 2015 r. do 17,5 mln w 2016 r. i 18,3 mln w 2017 r.) oraz ich 
wydatków o 13% i 17% (z 28,1 mld zł w 2015 r. do 31,7 mld zł w 2016 r. 
i 32,8 mld zł w 2017 r.). Głównymi celami przyjazdów turystów zagra-
nicznych w latach 2015–2017 były przyjazdy turystyczno-wypoczynkowe 
(23%, 24,5%, 26,7%), odwiedziny u krewnych lub znajomych (40,5%, 
39,3%, 37,9%), przyjazdy służbowe (24,2%, 23,9%, 24,8%) oraz zakupy 
(4,5%, 4,3%, 4,4%)20. W latach 2015–2017 poprawił się stan gospodarki 
turystycznej – udział turystyki w produkcie krajowym brutto wzrósł, 
z 5,7% w 2015 r. do 6% w 2017 r.              [str. 57]

W latach 2015–2017 nastąpiła poprawa dostępności oferty turystycznej 
podróży do Polski na rynkach objętych działaniem 14 ZOPOT, potwierdzona 
wzrostem o prawie 6% liczby touroperatorów zagranicznych oferujących 
podróże do Polski (z 2100 w 2015 r. do 2220 na koniec 2017 r.).     [str. 57]

Infografika nr 3 
Liczba turystów zagranicznych, ich wydatki oraz cele podróży w latach 2015–2017
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terytorialnego (województwa,

powiaty, miasta i gminy)

Minister Sportu i Turystyki

Regionalne
Organizacje
Turystyczne

Polska Organizacja Turystyczna

Zagraniczne Ośrodki POT

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

CZŁONKOSTWO
WSPÓŁPRACA

CZŁO
NKOSTWO

ZADANIA PUBLICZNE

NADZÓR
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O
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PO
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TO
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A

ZADANIA
 PUBLICZNE

WSPÓŁPRACA
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ZÓ

RNADZÓR
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W
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CA

Lokalne
Organizacje
Turystyczne

20 Na podstawie raportów GUS: Turystyka w 2015 r., Turystyka w 2016 r., Turystyka w 2017 r. 
(https://stat.gov.pl).

Wzrost liczby turystów 
zagranicznych  

i ich wydatków  
oraz udziału turystyki  

w PKB



SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI

15

R ok 20 17 – 46 mln
+15%  względem 2015 r.

R ok 20 16 – 43,6 mln
+9%  względem 2015 r.

R ok 20 15
(39,9 mln)

Wydatki turystów krajowychLiczba tu rystów krajowych

R ok 20 17 – 23,8 mld 
+30%  względem 2015 r.

R ok 20 16 – 21,6 mld
+18%  względem 2015 r.

R ok 20 15
(18,3 mld)

C ele pod róży tu rystów krajowych
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STAN FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU PROMOCJI TURYSTYCZNEJ

W POLSCE

Współpraca w promocji
MSiT/POT z MSZ i MRiRW

Wykorzystanie w promocji
wydarzeń sportowych,

kulturalnych, gospodarczych

System oceny produktów
turystycznych (Najlepszy

Produkt Turystyczny, EDEN)

Rozwinięte kanały informacji
turystycznej (m.in. NPT,

portale społecznościowe)

Sieć certy�kowanych punktów
i centrów informacji turystycznej

Finansowanie z budżetu państwa
i budżetów jst (budżetu UE)

Sieć promocji za granicą
(14 ZOPOT na 27 rynkach)

Sieć promocji w kraju
(POT-LOT-ROT)

Uregulowania funkcjonowania
szlaków turystycznych

Szerszego wykorzystywania
w promocji działań
home o�ce i agencji PR

Wypromowanych produktów
turystycznych
(Polska Marka Turystyczna)

Strategii rozwoju promocji
i informacji turystycznej
w regionach (ROT)

Narzędzi oceny wpływu działań
Ministra na wzrost liczby turystów
i przychodów z turystyki

Zintegrowanego systemu
informacji turystycznej
w regionach

Stałego źródła �nansowania
promocji i informacji turystycznej
(np. opłata turystyczna)

Uregulowania zadań i źródeł
�nansowania promocji

Czego
brakuje?Co jest?

TURYSTYCZNA BAZA NOCLEGOWA W POLSCE
I JEJ WYKORZYSTANIE
w latach 2015-2017

2017 r.2016 r.2015 r.

10 tys. wykorzystanie miejsc
noclegowych (w %)

Obiekty noclegowe,
w tym hotele

10 000 10 500 10 700

2316 2463 2540

10 mln

Liczba
udzielonych

noclegów

71,2 mln 79,4 mln 83,9 mln

Miejsca noclegowe
w obiektach

noclegowych

710,3 tys. 749,2 tys. 774 tys.

36,7% 38,1% 39,3%

POZIOM SATYSFAKCJI Z POBYTU W POLSCE
TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH I KRAJOWYCH

w latach 2014–2016

Turysta
zagraniczny

Turysta
krajowy

Turysta
zadowolony z pobytu

Turysta niezadowolony
z pobytu i niezdecydowany

8% 92%

2014

88%12%

2015

86%14%

2016

4% 96%

2014

11% 89%

2015

7% 93%

2016

Obiekty
UNESCO

Miasta
(city break)

Lasy,
parki

narodowe

Zwiedzanie
zabytków,

muzea

JezioraImprezy
kulturalne
(koncerty,

teatry)

Morze,
plaże

Zakupy

Co turyści zagraniczni
chcieliby zobaczyć

w Polsce?
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Czy planujesz
przyjazd
do Polski
w ciągu

najbliższych
5 lat?

Nieznana

Zdrowa i ekologiczna

Nowoczesna

Warta poznania

Bogate dziedzictwo,
historia

Jeziora

Góry

Morze/plaże

Piesze wędrówki

Zakupy

Wypoczynek w uzdrowisku
(w tym SPA)

Imprezy kulturalne
(koncerty, teatry)

Obiekty UNESCO

Zwiedzanie zabytków, muzea

Lasy, parki narodowe

Miasta (city break)

0 20 40 60 80 100

46%

Pełna energii życiowej 75%

58%

63%

Podobna do krajów
tzw. Europy Zachodniej 56%

94%

95%

OPINIE TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH
O POLSCE I ATRAKCJACH TURYSTYCZNYCH

Do Polski pasują stwierdzenia:
(średnia opinii w latach 2015–2018)

Polska kojarzy się z atrakcjami turystycznymi
(w %)

2015 201820172016

73 73 72 68

60 65 61 62

62 67 54 56

59 57 60 56

46 52 49 44

43 43 46 40

45 43 45 36

33 33 33 36

38 37 40 31

24 29 33 30

24 28 30 26

Regionalne Organizacje Turystyczne (ROT)
Lokalne Organizacje Turystyczne (LOT)
Wg stanu na 30 czerwca 2018 r.

REGIONALNE ORGANIZACJE TURYSTYCZNE
I LOKALNE ORGANIZACJE TURYSTYCZNE

W POLSCE

16 Regionalnych
Organizacji
Turystycznych

Lokalne
Organizacje
Turystyczne122

DOLNOŚLĄSKIE

KUJAWSKO-
-POMORSKIE

LUBELSKIE

LUBUSKIE

ŁÓDZKIE

MAZOWIECKIE

OPOLSKIE

PODKARPACKIE

PODLASKIE

POMORSKIE

ŚLĄSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

WIELKOPOLSKIE

ZACHODNIO-
POMORSKIE

MAŁOPOLSKIE

ROT 1
ROT 1

ROT 1 ROT 1

ROT 1

ROT 1 ROT 1

ROT

1
ROT 1

ROT 1

ROT 1

ROT 1

ROT 1

ROT 1

ROT 1

1

ROT

LOT 17
LOT 17

LOT 10 LOT 5

LOT 9

LOT 13 LOT 6

LOT 7

LOT 8
LOT 4

LOT 5

LOT 5

LOT 3

LOT 1

LOT 6

LOT 6

Narodowy
Portal

Turystyczny
www.polska.travel
22 wersje językowe

www.zarabiajnaturystyce.pl

Krajowe i regionalne
serwisy turystyczne
Prowadzone przez
POT, JST, ROT, LOT

Obserwatorium
turystyki

POLSKI
SYSTEM

INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ

162 infokioski
w 15 województwach

Sieć infokiosków

11 w ZOPOT,
3 w POT

Stoły
multimedialne
dla turystów

Telefon
bezpieczeństwa

S.O.S.

Facebook, Twitter,
You Tube, Instagram,

Pinterest, LinkedIn

Media i portale
społecznościowe

Contact Center

Telefoniczna
informacja

turystyczna

KANAŁY INFORMACYJNE
Polskiego Systemu Informacji Turystycznej

w latach 2015-2018

około 400 w Polsce

Certy�kowane
punkty i centra
informacji
turystycznej

L iczba pod róży Polaków wg wojewódz tw
w latach 2015-2017 (mln)

5,35,04,6

2,32,32,2

2,62,52,3

1,11,00,9

2,72,62,3

6,25,75,0

1,31,31,2

2,72,52,4

0,50,50,5

5,55,34,6

6,05,75,1

1,61,51,4

0,90,90,9

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2,22,22,1

1,91,81,8

3,43,22,9

DOLNOŚL ĄSKIE

KUJ AWS KO-
-POMORSKIE

LUBE LSKIE

LUB USKIE

ŁÓ DZKIE

MAZOWIE CKIE

OPOLSKIE

PODKAR PACKIE

PODL ASKIE

POMORSKIE

ŚL ĄSKIE
Ś WIĘ TOK R ZYSKIE

WARMIŃS KO-
-MAZURSKIE

WIEL KOPOLSKIE

ZACHODNIO-
POMORSKIE

MAŁO POLSKIE

województwa2 taka sama liczba podróży

województw14 wzrost liczby podróży

LICZBA KRAJOWYCH PODRÓŻY POLAKÓW ORAZ ICH WYDATKI
w latach 2015-2018

Liczba podróży turystów krajowych

2015 2016 20182017

mln
39,9

mln
43,6

mln
46,0

mln
47,7

Źródło: Na podstawie danych GUS

Wydatki turystów krajowych (w zł)

2015 2016 2017 2018

mld
18,3

mld
21,6

mld
23,8

mld
26,3

LICZBA KRAJOWYCH PODRÓŻY POLAKÓW,
ICH WYDATKI ORAZ CELE PODRÓŻY

w latach 2015-2017

38,6%
39,3%

40,5%

51,7%
49,8%

49,2%

2,7%
3,0%
3,0%

3,2%
3,4%
3,6%

1,2%
2,0%

1,3%

2,5%
2,3%

2,6% 2015 r.
2016 r.
2017 r.

Religijny, pielgrzymka

Inny

Zdrowotny

Służbowy

Odwiedziny
u krewnych lub znajomych

Cele podróży turystów krajowych

Wydatki turystów krajowych

2015 2016 2017
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zł
mld
23,8

Liczba podróży turystów krajowych

mln
39,9

mln
43,6

mln
46

2015 2016 2017

Wypoczynek,
rekreacja,
wakacje

753
796
851

Wielka
Brytania

801
715
764

Białoruś

873
801
876

Rosja

1198
1265
1359

UkrainaNiemcy

6012
6289
6504

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Xxxx

Tendencja względem 2015 r.

Nazwa krajuLiczba przyjazdów w 2015 r. (w tys.)
Liczba przyjazdów w 2016 r. (w tys.)
Liczba przyjazdów w 2017 r. (w tys.)

Przyjazdy turystów wg krajów w latach 2015–2017
(5 krajów o największej liczbie) 

LICZBA TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH
ORAZ ICH WYDATKI  W POLSCE

w latach 2015-2018

Liczba turystów zagranicznych

2015 2016 2017 2018

mln
16,7

mln
17,5

mln
18,3

mln
19,6

Wydatki turystów zagranicznych w Polsce (w zł)

2015 2016 2017 2018

mld
28,1

mld
32,8

mld
31,7

mld
34,5

Źródło: Na podstawie danych GUS

LICZBA TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH,
ICH WYDATKI ORAZ CELE PODRÓŻY

4,5%
4,3%
4,4%

0,7%
2,8%

0,9%

0,8%
0,8%

1,3%

0,6%
0,9%
1,1%

2015 r.
2016 r.
2017 r.

Cele przyjazdów turystów zagranicznych
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Zakupy
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wakacje
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24,2%

23,9%
24,8%

w latach 2015-2017
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Promocja zagraniczna

ZASIĘG PROMOCJI TURYSTYCZNEJ
POLSKI W LATACH 2015-2018

ZOPOT
Amsterdam

Holandia

ZOPOT
Berlin

Niemcy

ZOPOT
Kijów

Ukraina

Luksemburg
Belgia

ZOPOT
Bruksela

Szwecja
Norwegia
Finlandia
Dania

ZOPOT
Sztokholm

Węgry
Szwajcaria
Austria

ZOPOT
Wiedeń

Hiszpania
Portugalia

ZOPOT
Madryt

USA
Kanada

ZOPOT
Nowy Jork

Rosja

ZOPOT
Moskwa

Włochy

ZOPOT
Rzym

Chiny

ZOPOT
Pekin

Japonia

ZOPOT
Tokio

Malezja
Singapur

Indie
Korea Południowa

Irlandia
Wielka Brytania

ZOPOT
Londyn

Francja

ZOPOT
Paryż

Brazylia (APR)

Izrael (APR)

Indie (HO)
Słowacja (APR)

Promocja zagraniczna obejmuje

rynków w formie Home O�ce
lub Agencji PR27 6rynków

działania
w 14 krajach

w formie
ZOPOT Węgry (APR)

Czechy (APR)

Jednostki samorządu
terytorialnego (województwa,
powiaty, miasta i gminy)

Regionalne Organizacje Turystyczne

Lokalne Organizacje Turystyczne

Promocja krajowa

Promocja
regionalna
i lokalna

Promocja
ogólnokrajowa

Polska
Organizacja
Turystyczna

Dotacja podmiotowa
40. części budżetu państwa

(Turystyka)

Jednostki samorządu terytorialnego
(województwa, powiaty, miasta i gminy)

Minister Sportu i Turystyki

TURYSTYKA ZAGRANICZNA I KRAJOWA

TURYSTYKA KRAJOWA I REGIONALNA

Regionalne Organizacje Turystyczne

Lokalne Organizacje Turystyczne

14 Ośrodków Zagranicznych POT

Polska Organizacja Turystyczna

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Poziom  4

Środki z Unii Europejskiej
(programy operacyjne)

Budżet jednostki
samorządu terytorialnego

Dochody z działalności
statutowej i gospodarczej

Darowizny, spadki, zapisy

Część 40. budżetu państwa
(Turystyka)

H

Część 34.
Rozwój regionalny

Część 20.
Gospodarka

Dotacje celowe

4 POZIOMY FINANSOWANIA
PROMOCJI TURYSTYCZNEJ

SYSTEM PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI
W KRAJU I ZA GRANICĄ W LATACH 2015-2018
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Lokalne
Organizacje
Turystyczne

R ok 20 17 – 46 mln
+15%  względem 2015 r.

R ok 20 16 – 43,6 mln
+9%  względem 2015 r.

R ok 20 15
(39,9 mln)

Wydatki turystów krajowychLiczba tu rystów krajowych

R ok 20 17 – 23,8 mld 
+30%  względem 2015 r.

R ok 20 16 – 21,6 mld
+18%  względem 2015 r.

R ok 20 15
(18,3 mld)

C ele pod róży tu rystów krajowych
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STAN FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU PROMOCJI TURYSTYCZNEJ

W POLSCE

Współpraca w promocji
MSiT/POT z MSZ i MRiRW

Wykorzystanie w promocji
wydarzeń sportowych,

kulturalnych, gospodarczych

System oceny produktów
turystycznych (Najlepszy

Produkt Turystyczny, EDEN)

Rozwinięte kanały informacji
turystycznej (m.in. NPT,

portale społecznościowe)

Sieć certy�kowanych punktów
i centrów informacji turystycznej

Finansowanie z budżetu państwa
i budżetów jst (budżetu UE)

Sieć promocji za granicą
(14 ZOPOT na 27 rynkach)

Sieć promocji w kraju
(POT-LOT-ROT)

Uregulowania funkcjonowania
szlaków turystycznych

Szerszego wykorzystywania
w promocji działań
home o�ce i agencji PR

Wypromowanych produktów
turystycznych
(Polska Marka Turystyczna)

Strategii rozwoju promocji
i informacji turystycznej
w regionach (ROT)

Narzędzi oceny wpływu działań
Ministra na wzrost liczby turystów
i przychodów z turystyki

Zintegrowanego systemu
informacji turystycznej
w regionach

Stałego źródła �nansowania
promocji i informacji turystycznej
(np. opłata turystyczna)

Uregulowania zadań i źródeł
�nansowania promocji

Czego
brakuje?Co jest?

TURYSTYCZNA BAZA NOCLEGOWA W POLSCE
I JEJ WYKORZYSTANIE
w latach 2015-2017

2017 r.2016 r.2015 r.

10 tys. wykorzystanie miejsc
noclegowych (w %)

Obiekty noclegowe,
w tym hotele

10 000 10 500 10 700

2316 2463 2540

10 mln

Liczba
udzielonych

noclegów

71,2 mln 79,4 mln 83,9 mln

Miejsca noclegowe
w obiektach

noclegowych

710,3 tys. 749,2 tys. 774 tys.

36,7% 38,1% 39,3%

POZIOM SATYSFAKCJI Z POBYTU W POLSCE
TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH I KRAJOWYCH

w latach 2014–2016

Turysta
zagraniczny
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krajowy
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zadowolony z pobytu

Turysta niezadowolony
z pobytu i niezdecydowany
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OPINIE TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH
O POLSCE I ATRAKCJACH TURYSTYCZNYCH

Do Polski pasują stwierdzenia:
(średnia opinii w latach 2015–2018)

Polska kojarzy się z atrakcjami turystycznymi
(w %)

2015 201820172016

73 73 72 68

60 65 61 62

62 67 54 56

59 57 60 56

46 52 49 44

43 43 46 40

45 43 45 36

33 33 33 36

38 37 40 31

24 29 33 30

24 28 30 26

Regionalne Organizacje Turystyczne (ROT)
Lokalne Organizacje Turystyczne (LOT)
Wg stanu na 30 czerwca 2018 r.

REGIONALNE ORGANIZACJE TURYSTYCZNE
I LOKALNE ORGANIZACJE TURYSTYCZNE

W POLSCE
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Turystyczne122
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POLSKI
SYSTEM

INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ

162 infokioski
w 15 województwach

Sieć infokiosków

11 w ZOPOT,
3 w POT

Stoły
multimedialne
dla turystów

Telefon
bezpieczeństwa

S.O.S.

Facebook, Twitter,
You Tube, Instagram,

Pinterest, LinkedIn

Media i portale
społecznościowe

Contact Center

Telefoniczna
informacja

turystyczna

KANAŁY INFORMACYJNE
Polskiego Systemu Informacji Turystycznej

w latach 2015-2018

około 400 w Polsce

Certy�kowane
punkty i centra
informacji
turystycznej

L iczba pod róży Polaków wg wojewódz tw
w latach 2015-2017 (mln)
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2,62,52,3
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2,72,62,3

6,25,75,0
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2,72,52,4

0,50,50,5

5,55,34,6

6,05,75,1

1,61,51,4

0,90,90,9
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2016 r.
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województwa2 taka sama liczba podróży

województw14 wzrost liczby podróży

LICZBA KRAJOWYCH PODRÓŻY POLAKÓW ORAZ ICH WYDATKI
w latach 2015-2018

Liczba podróży turystów krajowych

2015 2016 20182017

mln
39,9
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43,6
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46,0
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Źródło: Na podstawie danych GUS

Wydatki turystów krajowych (w zł)
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Tendencja względem 2015 r.

Nazwa krajuLiczba przyjazdów w 2015 r. (w tys.)
Liczba przyjazdów w 2016 r. (w tys.)
Liczba przyjazdów w 2017 r. (w tys.)

Przyjazdy turystów wg krajów w latach 2015–2017
(5 krajów o największej liczbie) 

LICZBA TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH
ORAZ ICH WYDATKI  W POLSCE

w latach 2015-2018
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Źródło: Na podstawie danych GUS
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ZASIĘG PROMOCJI TURYSTYCZNEJ
POLSKI W LATACH 2015-2018
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Minister Sportu i Turystyki
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Dotacje celowe
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PROMOCJI TURYSTYCZNEJ

SYSTEM PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI
W KRAJU I ZA GRANICĄ W LATACH 2015-2018
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Źródło: Na podstawie danych GUS.

W latach 2016–2017 w stosunku do 2015 r. wzrosła liczba turystycznych 
krajowych podróży Polaków odpowiednio o 9% i 15% (z 39,9 mln w 2015 r. 
do 43,6 mln w 2016 r. i 46 mln w 2017 r.) oraz ich wydatki o 18% i 30% 
(w 2015 r. wyniosły 18,3 mld zł, w 2016 r. 21,6 mld zł i w 2017 r. 23,8 mld zł). 
Turyści krajowi w latach 2015–2017 częściej odbywali podróże krót-
kookresowe (2–4 dni) niż długookresowe (5 dni lub dłużej). W latach 
2015–2017 Polacy wzięli udział w podróżach krótkookresowych, odpo-
wiednio: 24,2 mln, 26,5 mln i 28 mln, oraz w podróżach długookreso-
wych, odpowiednio: 15,7 mln, 17,1 mln i 18 mln21.     [str. 57–58]

Infografika 4  
Liczba krajowych podróży Polaków, ich wydatki oraz cele podróży w latach 2015–2017
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+15%  względem 2015 r.
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C ele pod róży tu rystów krajowych

2,0

38 ,6 39,3 40,5

51,7 49,8 49,2

3,2 3,4 3,6 2,7 3,0 3,0 1,2 1,3 2,6 2,5 2,3

2015
0

10

20

30

40

50

60

2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

InnyR eligijny,
pielgrzymka

ZdrowotnySłużb owyOdwiedziny
u krewnych
i znajomych

Turystyczno
-wypoczynkowy

STAN FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU PROMOCJI TURYSTYCZNEJ

W POLSCE

Współpraca w promocji
MSiT/POT z MSZ i MRiRW

Wykorzystanie w promocji
wydarzeń sportowych,

kulturalnych, gospodarczych

System oceny produktów
turystycznych (Najlepszy

Produkt Turystyczny, EDEN)

Rozwinięte kanały informacji
turystycznej (m.in. NPT,

portale społecznościowe)

Sieć certy�kowanych punktów
i centrów informacji turystycznej

Finansowanie z budżetu państwa
i budżetów jst (budżetu UE)

Sieć promocji za granicą
(14 ZOPOT na 27 rynkach)

Sieć promocji w kraju
(POT-LOT-ROT)

Uregulowania funkcjonowania
szlaków turystycznych

Szerszego wykorzystywania
w promocji działań
home o�ce i agencji PR

Wypromowanych produktów
turystycznych
(Polska Marka Turystyczna)

Strategii rozwoju promocji
i informacji turystycznej
w regionach (ROT)

Narzędzi oceny wpływu działań
Ministra na wzrost liczby turystów
i przychodów z turystyki

Zintegrowanego systemu
informacji turystycznej
w regionach

Stałego źródła �nansowania
promocji i informacji turystycznej
(np. opłata turystyczna)

Uregulowania zadań i źródeł
�nansowania promocji

Czego
brakuje?Co jest?

TURYSTYCZNA BAZA NOCLEGOWA W POLSCE
I JEJ WYKORZYSTANIE
w latach 2015-2017
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mld
21,6

mld
23,8

mld
26,3

LICZBA KRAJOWYCH PODRÓŻY POLAKÓW,
ICH WYDATKI ORAZ CELE PODRÓŻY

w latach 2015-2017

38,6%
39,3%

40,5%

51,7%
49,8%

49,2%

2,7%
3,0%
3,0%

3,2%
3,4%
3,6%

1,2%
2,0%

1,3%

2,5%
2,3%

2,6% 2015 r.
2016 r.
2017 r.

Religijny, pielgrzymka

Inny

Zdrowotny

Służbowy
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Cele podróży turystów krajowych
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Liczba podróży turystów krajowych

mln
39,9

mln
43,6

mln
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rekreacja,
wakacje
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796
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Brytania
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Rosja
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UkrainaNiemcy
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6504

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Xxxx

Tendencja względem 2015 r.

Nazwa krajuLiczba przyjazdów w 2015 r. (w tys.)
Liczba przyjazdów w 2016 r. (w tys.)
Liczba przyjazdów w 2017 r. (w tys.)

Przyjazdy turystów wg krajów w latach 2015–2017
(5 krajów o największej liczbie) 

LICZBA TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH
ORAZ ICH WYDATKI  W POLSCE

w latach 2015-2018

Liczba turystów zagranicznych

2015 2016 2017 2018

mln
16,7

mln
17,5

mln
18,3

mln
19,6

Wydatki turystów zagranicznych w Polsce (w zł)

2015 2016 2017 2018

mld
28,1

mld
32,8

mld
31,7

mld
34,5

Źródło: Na podstawie danych GUS

LICZBA TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH,
ICH WYDATKI ORAZ CELE PODRÓŻY

4,5%
4,3%
4,4%

0,7%
2,8%

0,9%

0,8%
0,8%

1,3%

0,6%
0,9%
1,1%

2015 r.
2016 r.
2017 r.

Cele przyjazdów turystów zagranicznych

Zdrowotny

Edukacyjny

Religijny, pielgrzymka

Zakupy

23,0%
24,5%

26,7%

40,5%
39,3%

37,9%

Odwiedziny
u krewnych lub znajomych

Wypoczynek,
rekreacja,

wakacje

Służbowy
24,2%

23,9%
24,8%

w latach 2015-2017

Liczba turystów zagranicznych

mln
16,7

mln
17,5

2015 2016 2017

mln
18,3

Wydatki turystów zagranicznych w Polsce

2015 2016 2017
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31,7

mld
32,8
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Promocja zagraniczna

ZASIĘG PROMOCJI TURYSTYCZNEJ
POLSKI W LATACH 2015-2018

ZOPOT
Amsterdam

Holandia

ZOPOT
Berlin

Niemcy

ZOPOT
Kijów

Ukraina

Luksemburg
Belgia

ZOPOT
Bruksela

Szwecja
Norwegia
Finlandia
Dania

ZOPOT
Sztokholm

Węgry
Szwajcaria
Austria

ZOPOT
Wiedeń

Hiszpania
Portugalia

ZOPOT
Madryt

USA
Kanada

ZOPOT
Nowy Jork

Rosja

ZOPOT
Moskwa

Włochy

ZOPOT
Rzym

Chiny

ZOPOT
Pekin

Japonia

ZOPOT
Tokio

Malezja
Singapur

Indie
Korea Południowa

Irlandia
Wielka Brytania

ZOPOT
Londyn

Francja

ZOPOT
Paryż

Brazylia (APR)

Izrael (APR)

Indie (HO)
Słowacja (APR)

Promocja zagraniczna obejmuje

rynków w formie Home O�ce
lub Agencji PR27 6rynków

działania
w 14 krajach

w formie
ZOPOT Węgry (APR)

Czechy (APR)

Jednostki samorządu
terytorialnego (województwa,
powiaty, miasta i gminy)

Regionalne Organizacje Turystyczne

Lokalne Organizacje Turystyczne

Promocja krajowa

Promocja
regionalna
i lokalna

Promocja
ogólnokrajowa

Polska
Organizacja
Turystyczna

Dotacja podmiotowa
40. części budżetu państwa

(Turystyka)

Jednostki samorządu terytorialnego
(województwa, powiaty, miasta i gminy)

Minister Sportu i Turystyki

TURYSTYKA ZAGRANICZNA I KRAJOWA

TURYSTYKA KRAJOWA I REGIONALNA

Regionalne Organizacje Turystyczne

Lokalne Organizacje Turystyczne

14 Ośrodków Zagranicznych POT

Polska Organizacja Turystyczna

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Poziom  4

Środki z Unii Europejskiej
(programy operacyjne)

Budżet jednostki
samorządu terytorialnego

Dochody z działalności
statutowej i gospodarczej

Darowizny, spadki, zapisy

Część 40. budżetu państwa
(Turystyka)

H

Część 34.
Rozwój regionalny

Część 20.
Gospodarka

Dotacje celowe

4 POZIOMY FINANSOWANIA
PROMOCJI TURYSTYCZNEJ

SYSTEM PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI
W KRAJU I ZA GRANICĄ W LATACH 2015-2018

Jednostki samorządu
terytorialnego (województwa,

powiaty, miasta i gminy)

Minister Sportu i Turystyki

Regionalne
Organizacje
Turystyczne

Polska Organizacja Turystyczna

Zagraniczne Ośrodki POT

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

CZŁONKOSTWO
WSPÓŁPRACA

CZŁO
NKOSTWO

ZADANIA PUBLICZNE

NADZÓR

D
O

TA
CJ

A
PO

D
M

IO
TO

W
A

ZADANIA
 PUBLICZNE

WSPÓŁPRACA

N
A

D
ZÓ

RNADZÓR

W
SP

Ó
ŁP

RA
CA

W
SP

Ó
ŁP

RA
CA

Lokalne
Organizacje
Turystyczne

R ok 20 17 – 46 mln
+15%  względem 2015 r.

R ok 20 16 – 43,6 mln
+9%  względem 2015 r.

R ok 20 15
(39,9 mln)

Wydatki turystów krajowychLiczba tu rystów krajowych

R ok 20 17 – 23,8 mld 
+30%  względem 2015 r.

R ok 20 16 – 21,6 mld
+18%  względem 2015 r.

R ok 20 15
(18,3 mld)

C ele pod róży tu rystów krajowych

2,0

38 ,6 39,3 40,5

51,7 49,8 49,2

3,2 3,4 3,6 2,7 3,0 3,0 1,2 1,3 2,6 2,5 2,3

2015
0

10

20

30

40

50

60

2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

InnyR eligijny,
pielgrzymka

ZdrowotnySłużb owyOdwiedziny
u krewnych
i znajomych

Turystyczno
-wypoczynkowy

STAN FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU PROMOCJI TURYSTYCZNEJ

W POLSCE

Współpraca w promocji
MSiT/POT z MSZ i MRiRW

Wykorzystanie w promocji
wydarzeń sportowych,

kulturalnych, gospodarczych

System oceny produktów
turystycznych (Najlepszy

Produkt Turystyczny, EDEN)

Rozwinięte kanały informacji
turystycznej (m.in. NPT,

portale społecznościowe)

Sieć certy�kowanych punktów
i centrów informacji turystycznej

Finansowanie z budżetu państwa
i budżetów jst (budżetu UE)

Sieć promocji za granicą
(14 ZOPOT na 27 rynkach)

Sieć promocji w kraju
(POT-LOT-ROT)

Uregulowania funkcjonowania
szlaków turystycznych

Szerszego wykorzystywania
w promocji działań
home o�ce i agencji PR

Wypromowanych produktów
turystycznych
(Polska Marka Turystyczna)

Strategii rozwoju promocji
i informacji turystycznej
w regionach (ROT)

Narzędzi oceny wpływu działań
Ministra na wzrost liczby turystów
i przychodów z turystyki

Zintegrowanego systemu
informacji turystycznej
w regionach

Stałego źródła �nansowania
promocji i informacji turystycznej
(np. opłata turystyczna)

Uregulowania zadań i źródeł
�nansowania promocji

Czego
brakuje?Co jest?

TURYSTYCZNA BAZA NOCLEGOWA W POLSCE
I JEJ WYKORZYSTANIE
w latach 2015-2017

2017 r.2016 r.2015 r.

10 tys. wykorzystanie miejsc
noclegowych (w %)

Obiekty noclegowe,
w tym hotele

10 000 10 500 10 700

2316 2463 2540

10 mln

Liczba
udzielonych

noclegów

71,2 mln 79,4 mln 83,9 mln

Miejsca noclegowe
w obiektach

noclegowych

710,3 tys. 749,2 tys. 774 tys.

36,7% 38,1% 39,3%

POZIOM SATYSFAKCJI Z POBYTU W POLSCE
TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH I KRAJOWYCH

w latach 2014–2016

Turysta
zagraniczny

Turysta
krajowy

Turysta
zadowolony z pobytu

Turysta niezadowolony
z pobytu i niezdecydowany

8% 92%

2014

88%12%

2015

86%14%

2016

4% 96%

2014

11% 89%

2015

7% 93%

2016

Obiekty
UNESCO

Miasta
(city break)

Lasy,
parki

narodowe

Zwiedzanie
zabytków,

muzea

JezioraImprezy
kulturalne
(koncerty,

teatry)

Morze,
plaże

Zakupy

Co turyści zagraniczni
chcieliby zobaczyć

w Polsce?

0

10

20

30

40

50

60
59%

54%

42%
39%

35%
30% 28%

22%

TakNie

ani Tak ani Nie

65%

raczej Tak15%

5%

raczej Nie 3%

12%

Czy planujesz
przyjazd
do Polski
w ciągu

najbliższych
5 lat?

Nieznana

Zdrowa i ekologiczna

Nowoczesna

Warta poznania

Bogate dziedzictwo,
historia

Jeziora

Góry

Morze/plaże

Piesze wędrówki

Zakupy

Wypoczynek w uzdrowisku
(w tym SPA)

Imprezy kulturalne
(koncerty, teatry)

Obiekty UNESCO

Zwiedzanie zabytków, muzea

Lasy, parki narodowe

Miasta (city break)

0 20 40 60 80 100

46%

Pełna energii życiowej 75%

58%

63%

Podobna do krajów
tzw. Europy Zachodniej 56%

94%

95%

OPINIE TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH
O POLSCE I ATRAKCJACH TURYSTYCZNYCH

Do Polski pasują stwierdzenia:
(średnia opinii w latach 2015–2018)

Polska kojarzy się z atrakcjami turystycznymi
(w %)

2015 201820172016

73 73 72 68

60 65 61 62

62 67 54 56

59 57 60 56

46 52 49 44

43 43 46 40

45 43 45 36

33 33 33 36

38 37 40 31

24 29 33 30

24 28 30 26

Regionalne Organizacje Turystyczne (ROT)
Lokalne Organizacje Turystyczne (LOT)
Wg stanu na 30 czerwca 2018 r.

REGIONALNE ORGANIZACJE TURYSTYCZNE
I LOKALNE ORGANIZACJE TURYSTYCZNE

W POLSCE

16 Regionalnych
Organizacji
Turystycznych

Lokalne
Organizacje
Turystyczne122

DOLNOŚLĄSKIE

KUJAWSKO-
-POMORSKIE

LUBELSKIE

LUBUSKIE

ŁÓDZKIE

MAZOWIECKIE

OPOLSKIE

PODKARPACKIE

PODLASKIE

POMORSKIE

ŚLĄSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

WIELKOPOLSKIE

ZACHODNIO-
POMORSKIE

MAŁOPOLSKIE

ROT 1
ROT 1

ROT 1 ROT 1

ROT 1

ROT 1 ROT 1

ROT

1
ROT 1

ROT 1

ROT 1

ROT 1

ROT 1

ROT 1

ROT 1

1

ROT

LOT 17
LOT 17

LOT 10 LOT 5

LOT 9

LOT 13 LOT 6

LOT 7

LOT 8
LOT 4

LOT 5

LOT 5

LOT 3

LOT 1

LOT 6

LOT 6

Narodowy
Portal

Turystyczny
www.polska.travel
22 wersje językowe

www.zarabiajnaturystyce.pl

Krajowe i regionalne
serwisy turystyczne
Prowadzone przez
POT, JST, ROT, LOT

Obserwatorium
turystyki

POLSKI
SYSTEM

INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ

162 infokioski
w 15 województwach

Sieć infokiosków

11 w ZOPOT,
3 w POT

Stoły
multimedialne
dla turystów

Telefon
bezpieczeństwa

S.O.S.

Facebook, Twitter,
You Tube, Instagram,

Pinterest, LinkedIn

Media i portale
społecznościowe

Contact Center

Telefoniczna
informacja

turystyczna

KANAŁY INFORMACYJNE
Polskiego Systemu Informacji Turystycznej

w latach 2015-2018

około 400 w Polsce

Certy�kowane
punkty i centra
informacji
turystycznej

L iczba pod róży Polaków wg wojewódz tw
w latach 2015-2017 (mln)

5,35,04,6

2,32,32,2

2,62,52,3

1,11,00,9

2,72,62,3

6,25,75,0

1,31,31,2

2,72,52,4

0,50,50,5

5,55,34,6

6,05,75,1

1,61,51,4

0,90,90,9

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2,22,22,1

1,91,81,8

3,43,22,9

DOLNOŚL ĄSKIE

KUJ AWS KO-
-POMORSKIE

LUBE LSKIE

LUB USKIE

ŁÓ DZKIE

MAZOWIE CKIE

OPOLSKIE

PODKAR PACKIE

PODL ASKIE

POMORSKIE

ŚL ĄSKIE
Ś WIĘ TOK R ZYSKIE

WARMIŃS KO-
-MAZURSKIE

WIEL KOPOLSKIE

ZACHODNIO-
POMORSKIE

MAŁO POLSKIE

województwa2 taka sama liczba podróży

województw14 wzrost liczby podróży

LICZBA KRAJOWYCH PODRÓŻY POLAKÓW ORAZ ICH WYDATKI
w latach 2015-2018

Liczba podróży turystów krajowych

2015 2016 20182017

mln
39,9

mln
43,6

mln
46,0

mln
47,7

Źródło: Na podstawie danych GUS

Wydatki turystów krajowych (w zł)

2015 2016 2017 2018

mld
18,3

mld
21,6

mld
23,8

mld
26,3

LICZBA KRAJOWYCH PODRÓŻY POLAKÓW,
ICH WYDATKI ORAZ CELE PODRÓŻY

w latach 2015-2017

38,6%
39,3%

40,5%

51,7%
49,8%

49,2%

2,7%
3,0%
3,0%

3,2%
3,4%
3,6%

1,2%
2,0%

1,3%

2,5%
2,3%

2,6% 2015 r.
2016 r.
2017 r.

Religijny, pielgrzymka

Inny

Zdrowotny

Służbowy

Odwiedziny
u krewnych lub znajomych

Cele podróży turystów krajowych
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Liczba podróży turystów krajowych
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39,9
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43,6

mln
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2015 2016 2017
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wakacje
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Wielka
Brytania
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Tendencja względem 2015 r.

Nazwa krajuLiczba przyjazdów w 2015 r. (w tys.)
Liczba przyjazdów w 2016 r. (w tys.)
Liczba przyjazdów w 2017 r. (w tys.)

Przyjazdy turystów wg krajów w latach 2015–2017
(5 krajów o największej liczbie) 

LICZBA TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH
ORAZ ICH WYDATKI  W POLSCE

w latach 2015-2018

Liczba turystów zagranicznych

2015 2016 2017 2018

mln
16,7

mln
17,5

mln
18,3

mln
19,6

Wydatki turystów zagranicznych w Polsce (w zł)

2015 2016 2017 2018

mld
28,1

mld
32,8

mld
31,7

mld
34,5

Źródło: Na podstawie danych GUS

LICZBA TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH,
ICH WYDATKI ORAZ CELE PODRÓŻY

4,5%
4,3%
4,4%

0,7%
2,8%

0,9%

0,8%
0,8%

1,3%

0,6%
0,9%
1,1%

2015 r.
2016 r.
2017 r.

Cele przyjazdów turystów zagranicznych

Zdrowotny

Edukacyjny

Religijny, pielgrzymka

Zakupy

23,0%
24,5%

26,7%

40,5%
39,3%

37,9%

Odwiedziny
u krewnych lub znajomych

Wypoczynek,
rekreacja,

wakacje

Służbowy
24,2%

23,9%
24,8%

w latach 2015-2017

Liczba turystów zagranicznych

mln
16,7

mln
17,5

2015 2016 2017

mln
18,3

Wydatki turystów zagranicznych w Polsce

2015 2016 2017

mld
28,1

mld
31,7

mld
32,8
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Promocja zagraniczna

ZASIĘG PROMOCJI TURYSTYCZNEJ
POLSKI W LATACH 2015-2018

ZOPOT
Amsterdam

Holandia

ZOPOT
Berlin

Niemcy

ZOPOT
Kijów

Ukraina

Luksemburg
Belgia

ZOPOT
Bruksela

Szwecja
Norwegia
Finlandia
Dania

ZOPOT
Sztokholm

Węgry
Szwajcaria
Austria

ZOPOT
Wiedeń

Hiszpania
Portugalia

ZOPOT
Madryt

USA
Kanada

ZOPOT
Nowy Jork

Rosja

ZOPOT
Moskwa

Włochy

ZOPOT
Rzym

Chiny

ZOPOT
Pekin

Japonia

ZOPOT
Tokio

Malezja
Singapur

Indie
Korea Południowa

Irlandia
Wielka Brytania

ZOPOT
Londyn

Francja

ZOPOT
Paryż

Brazylia (APR)

Izrael (APR)

Indie (HO)
Słowacja (APR)

Promocja zagraniczna obejmuje

rynków w formie Home O�ce
lub Agencji PR27 6rynków

działania
w 14 krajach

w formie
ZOPOT Węgry (APR)

Czechy (APR)

Jednostki samorządu
terytorialnego (województwa,
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Turystyczna

Dotacja podmiotowa
40. części budżetu państwa

(Turystyka)

Jednostki samorządu terytorialnego
(województwa, powiaty, miasta i gminy)

Minister Sportu i Turystyki

TURYSTYKA ZAGRANICZNA I KRAJOWA

TURYSTYKA KRAJOWA I REGIONALNA

Regionalne Organizacje Turystyczne

Lokalne Organizacje Turystyczne

14 Ośrodków Zagranicznych POT

Polska Organizacja Turystyczna

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Poziom  4

Środki z Unii Europejskiej
(programy operacyjne)

Budżet jednostki
samorządu terytorialnego

Dochody z działalności
statutowej i gospodarczej

Darowizny, spadki, zapisy

Część 40. budżetu państwa
(Turystyka)

H

Część 34.
Rozwój regionalny

Część 20.
Gospodarka

Dotacje celowe

4 POZIOMY FINANSOWANIA
PROMOCJI TURYSTYCZNEJ

SYSTEM PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI
W KRAJU I ZA GRANICĄ W LATACH 2015-2018
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Minister Sportu i Turystyki

Regionalne
Organizacje
Turystyczne

Polska Organizacja Turystyczna

Zagraniczne Ośrodki POT
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Lokalne
Organizacje
Turystyczne

R ok 20 17 – 46 mln
+15%  względem 2015 r.

R ok 20 16 – 43,6 mln
+9%  względem 2015 r.

R ok 20 15
(39,9 mln)

Wydatki turystów krajowychLiczba tu rystów krajowych

R ok 20 17 – 23,8 mld 
+30%  względem 2015 r.

R ok 20 16 – 21,6 mld
+18%  względem 2015 r.

R ok 20 15
(18,3 mld)

C ele pod róży tu rystów krajowych
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pielgrzymka
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Turystyczno
-wypoczynkowy

STAN FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU PROMOCJI TURYSTYCZNEJ

W POLSCE

Współpraca w promocji
MSiT/POT z MSZ i MRiRW

Wykorzystanie w promocji
wydarzeń sportowych,

kulturalnych, gospodarczych

System oceny produktów
turystycznych (Najlepszy

Produkt Turystyczny, EDEN)

Rozwinięte kanały informacji
turystycznej (m.in. NPT,

portale społecznościowe)

Sieć certy�kowanych punktów
i centrów informacji turystycznej

Finansowanie z budżetu państwa
i budżetów jst (budżetu UE)

Sieć promocji za granicą
(14 ZOPOT na 27 rynkach)

Sieć promocji w kraju
(POT-LOT-ROT)

Uregulowania funkcjonowania
szlaków turystycznych

Szerszego wykorzystywania
w promocji działań
home o�ce i agencji PR

Wypromowanych produktów
turystycznych
(Polska Marka Turystyczna)

Strategii rozwoju promocji
i informacji turystycznej
w regionach (ROT)

Narzędzi oceny wpływu działań
Ministra na wzrost liczby turystów
i przychodów z turystyki

Zintegrowanego systemu
informacji turystycznej
w regionach

Stałego źródła �nansowania
promocji i informacji turystycznej
(np. opłata turystyczna)

Uregulowania zadań i źródeł
�nansowania promocji

Czego
brakuje?Co jest?

TURYSTYCZNA BAZA NOCLEGOWA W POLSCE
I JEJ WYKORZYSTANIE
w latach 2015-2017

2017 r.2016 r.2015 r.

10 tys. wykorzystanie miejsc
noclegowych (w %)

Obiekty noclegowe,
w tym hotele

10 000 10 500 10 700

2316 2463 2540

10 mln

Liczba
udzielonych

noclegów

71,2 mln 79,4 mln 83,9 mln

Miejsca noclegowe
w obiektach

noclegowych

710,3 tys. 749,2 tys. 774 tys.

36,7% 38,1% 39,3%

POZIOM SATYSFAKCJI Z POBYTU W POLSCE
TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH I KRAJOWYCH

w latach 2014–2016

Turysta
zagraniczny

Turysta
krajowy

Turysta
zadowolony z pobytu

Turysta niezadowolony
z pobytu i niezdecydowany

8% 92%

2014

88%12%

2015

86%14%

2016

4% 96%

2014

11% 89%

2015

7% 93%

2016

Obiekty
UNESCO

Miasta
(city break)

Lasy,
parki

narodowe

Zwiedzanie
zabytków,

muzea

JezioraImprezy
kulturalne
(koncerty,

teatry)

Morze,
plaże

Zakupy

Co turyści zagraniczni
chcieliby zobaczyć

w Polsce?
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przyjazd
do Polski
w ciągu
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Nieznana

Zdrowa i ekologiczna

Nowoczesna

Warta poznania

Bogate dziedzictwo,
historia

Jeziora

Góry

Morze/plaże

Piesze wędrówki

Zakupy

Wypoczynek w uzdrowisku
(w tym SPA)

Imprezy kulturalne
(koncerty, teatry)

Obiekty UNESCO

Zwiedzanie zabytków, muzea

Lasy, parki narodowe

Miasta (city break)

0 20 40 60 80 100

46%

Pełna energii życiowej 75%

58%

63%

Podobna do krajów
tzw. Europy Zachodniej 56%

94%

95%

OPINIE TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH
O POLSCE I ATRAKCJACH TURYSTYCZNYCH

Do Polski pasują stwierdzenia:
(średnia opinii w latach 2015–2018)

Polska kojarzy się z atrakcjami turystycznymi
(w %)

2015 201820172016

73 73 72 68

60 65 61 62

62 67 54 56

59 57 60 56

46 52 49 44

43 43 46 40

45 43 45 36

33 33 33 36

38 37 40 31

24 29 33 30

24 28 30 26

Regionalne Organizacje Turystyczne (ROT)
Lokalne Organizacje Turystyczne (LOT)
Wg stanu na 30 czerwca 2018 r.

REGIONALNE ORGANIZACJE TURYSTYCZNE
I LOKALNE ORGANIZACJE TURYSTYCZNE

W POLSCE

16 Regionalnych
Organizacji
Turystycznych

Lokalne
Organizacje
Turystyczne122

DOLNOŚLĄSKIE

KUJAWSKO-
-POMORSKIE

LUBELSKIE

LUBUSKIE

ŁÓDZKIE

MAZOWIECKIE

OPOLSKIE

PODKARPACKIE

PODLASKIE

POMORSKIE

ŚLĄSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

WIELKOPOLSKIE

ZACHODNIO-
POMORSKIE

MAŁOPOLSKIE

ROT 1
ROT 1

ROT 1 ROT 1

ROT 1

ROT 1 ROT 1

ROT

1
ROT 1

ROT 1

ROT 1

ROT 1

ROT 1

ROT 1

ROT 1

1

ROT

LOT 17
LOT 17

LOT 10 LOT 5

LOT 9

LOT 13 LOT 6

LOT 7

LOT 8
LOT 4

LOT 5

LOT 5

LOT 3

LOT 1

LOT 6

LOT 6

Narodowy
Portal

Turystyczny
www.polska.travel
22 wersje językowe

www.zarabiajnaturystyce.pl

Krajowe i regionalne
serwisy turystyczne
Prowadzone przez
POT, JST, ROT, LOT

Obserwatorium
turystyki

POLSKI
SYSTEM

INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ

162 infokioski
w 15 województwach

Sieć infokiosków

11 w ZOPOT,
3 w POT

Stoły
multimedialne
dla turystów

Telefon
bezpieczeństwa

S.O.S.

Facebook, Twitter,
You Tube, Instagram,

Pinterest, LinkedIn

Media i portale
społecznościowe

Contact Center

Telefoniczna
informacja

turystyczna

KANAŁY INFORMACYJNE
Polskiego Systemu Informacji Turystycznej

w latach 2015-2018

około 400 w Polsce

Certy�kowane
punkty i centra
informacji
turystycznej

L iczba pod róży Polaków wg wojewódz tw
w latach 2015-2017 (mln)

5,35,04,6

2,32,32,2

2,62,52,3

1,11,00,9

2,72,62,3

6,25,75,0

1,31,31,2

2,72,52,4

0,50,50,5

5,55,34,6

6,05,75,1

1,61,51,4

0,90,90,9

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2,22,22,1

1,91,81,8

3,43,22,9
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ŁÓ DZKIE
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POMORSKIE

ŚL ĄSKIE
Ś WIĘ TOK R ZYSKIE

WARMIŃS KO-
-MAZURSKIE

WIEL KOPOLSKIE

ZACHODNIO-
POMORSKIE

MAŁO POLSKIE

województwa2 taka sama liczba podróży

województw14 wzrost liczby podróży

LICZBA KRAJOWYCH PODRÓŻY POLAKÓW ORAZ ICH WYDATKI
w latach 2015-2018

Liczba podróży turystów krajowych

2015 2016 20182017

mln
39,9

mln
43,6

mln
46,0

mln
47,7

Źródło: Na podstawie danych GUS

Wydatki turystów krajowych (w zł)

2015 2016 2017 2018

mld
18,3

mld
21,6

mld
23,8

mld
26,3

LICZBA KRAJOWYCH PODRÓŻY POLAKÓW,
ICH WYDATKI ORAZ CELE PODRÓŻY

w latach 2015-2017

38,6%
39,3%

40,5%

51,7%
49,8%
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Liczba podróży turystów krajowych

mln
39,9

mln
43,6

mln
46

2015 2016 2017

Wypoczynek,
rekreacja,
wakacje

753
796
851

Wielka
Brytania

801
715
764

Białoruś

873
801
876

Rosja

1198
1265
1359

UkrainaNiemcy

6012
6289
6504

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Xxxx

Tendencja względem 2015 r.

Nazwa krajuLiczba przyjazdów w 2015 r. (w tys.)
Liczba przyjazdów w 2016 r. (w tys.)
Liczba przyjazdów w 2017 r. (w tys.)

Przyjazdy turystów wg krajów w latach 2015–2017
(5 krajów o największej liczbie) 

LICZBA TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH
ORAZ ICH WYDATKI  W POLSCE

w latach 2015-2018

Liczba turystów zagranicznych

2015 2016 2017 2018

mln
16,7

mln
17,5

mln
18,3

mln
19,6

Wydatki turystów zagranicznych w Polsce (w zł)

2015 2016 2017 2018

mld
28,1

mld
32,8

mld
31,7

mld
34,5

Źródło: Na podstawie danych GUS

LICZBA TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH,
ICH WYDATKI ORAZ CELE PODRÓŻY
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w latach 2015-2017
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Promocja zagraniczna

ZASIĘG PROMOCJI TURYSTYCZNEJ
POLSKI W LATACH 2015-2018
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Jednostki samorządu
terytorialnego (województwa,
powiaty, miasta i gminy)

Regionalne Organizacje Turystyczne
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regionalna
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Dotacja podmiotowa
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Minister Sportu i Turystyki

TURYSTYKA ZAGRANICZNA I KRAJOWA
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Lokalne Organizacje Turystyczne
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Polska Organizacja Turystyczna

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Poziom  4
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Darowizny, spadki, zapisy

Część 40. budżetu państwa
(Turystyka)

H

Część 34.
Rozwój regionalny

Część 20.
Gospodarka

Dotacje celowe
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Źródło: Na podstawie danych GUS.

21 Jw.

Wzrost liczby  
krajowych podróży 
Polaków i ich wydatków
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SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI

W latach 2015–2017 wzrosła liczba obiektów noclegowych w Polsce, 
z 10 tys. do 10,7 tys. (o 7%), w tym liczba hoteli, z 2316 do 2540  
(o 10%). W ww. latach zwiększyła się liczba miejsc noclegowych, 
z 710,3 tys. do 774 tys. (o 9%) oraz stopień ich wykorzystania, z 36,7% 
do 39,3%. Także liczba udzielonych noclegów w obiektach noclegowych 
wzrosła, z 71,2 mln do 83,9 mln22.             [str. 48]

Minister nadzorował POT m.in. poprzez monitorowanie wydatkowania 
dotacji i realizacji zadań oraz kontrolę jej działalności. Ponadto dokony-
wał oceny pracy Prezesa POT poprzez ocenę realizacji planu finansowego 
i planu działań POT oraz zatwierdzał sprawozdania finansowe POT. [str. 47]

Minister nadzorował ROT i LOT poprzez weryfikowanie wniosków o doko-
nanie wpisu lub jego zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz kon-
trole realizacji zleconych zadań publicznych w zakresie upowszechniania 
turystyki, które wynikały z innych przepisów (np. ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie).              [str. 47]

POT na działania w zakresie promocji turystyki oraz rozwoju informa-
cji turystycznej w kraju i za granicą przeznaczyła w latach 2015–2018  
(I połowa) 178,7 mln zł, w tym 145,9 mln zł dotacji podmiotowej. W latach 
2015–2017 POT (w tym ZOPOT) przeznaczyła na realizację zadań pro-
mocyjnych odpowiednio: 30,9 mln zł (49% poniesionych kosztów POT), 
31,2 mln zł (73%), 31,7 mln zł (74%). W ww. okresie spadał udział Biura 
Prezesa POT w wykorzystaniu dotacji, z 53% do 44%, zaś wzrastało wyko-
rzystanie ZOPOT, z 47% do 56%. Koszty funkcjonowania POT (i ZOPOT) 
w latach 2015–2017 utrzymywały się na podobnym poziomie około 
10 mln zł. Objęte badaniem koszty zadań promocyjnych w POT w kwocie 
3.851,8 tys. zł, w tym 3.506,4 tys. zł z dotacji podmiotowej i 345,4 tys. zł  
ze środków europejskich ponoszono prawidłowo.     [str. 29–30]

Koszty działalności ogółem ZOPOT w latach 2015–2017 wzrastały i wynio-
sły odpowiednio: 17,9 mln zł, 20,3 mln zł i 21,5 mln zł. Koszty realiza-
cji zadań promocyjnych ZOPOT wzrosły o 24%, z 15,1 mln zł w 2015 r. 
do 18,6 mln zł w 2017 r. Koszty działań promocyjnych ZOPOT stanowiły 
w latach 2015–2017 odpowiednio 84%, 85% i 87% kosztów działalności 
ZOPOT ogółem.                [str. 31]

W latach 2015–2017 spadła liczba realizowanych przez POT i ZOPOT dzia-
łań w ramach promocji zagranicznej – z 525 do 511 (o 3%) oraz zmniej-
szeniu z 82 do 56 uległa liczba realizowanych przez POT działań w ramach 
promocji turystyki krajowej (o 46%).              [str. 64]

NIK zauważa, że działania promocyjne w ZOPOT nie były w pełni skuteczne, 
ponieważ z sześciu skontrolowanych, w czterech spadła liczba ogółem dzia-
łań promocyjnych, tj. w Rzymie – z 96 do 63 (o 34%), Paryżu – z 68 do 65 
(o 4%), Pekinie – z 62 do 56 (o 10%), Sztokholmie – z 96 do 64 (o 33%). 
Ponadto w pięciu Ośrodkach nie osiągnięto zakładanych mierników liczby 
odbiorców/uczestników realizowanych projektów promocyjnych w latach 
2015–2017, tj. w Berlinie – w sześciu projektach, Rzymie – w trzech, Paryżu 
–w sześciu, Pekinie – w trzech, Moskwie – w dwóch.     [str. 70–71]

22 Jw.
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Minister współpracował w ramach działającego przy Ministrze Spraw 
Zagranicznych Międzyresortowego Zespołu ds. Promocji Polski za Granicą, 
powołanego przez Prezesa Rady Ministrów, zarządzeniem nr 43 z dnia 
31 marca 2016 r. MSiT jako ministerstwo wiodące brało udział w pra-
cach Zespołu zadaniowego do spraw promocji turystycznej i sportowej. 
Ponadto przedstawiciele Ministra i POT byli członkami Zespołu zdaniowego 
do spraw marki Polska23. Efektami działań Zespołu zadaniowego do spraw 
promocji turystycznej i sportowej było m.in. opracowanie koncepcji pro-
jektu Polskie Marki Turystyczne i modelu marki turystycznej, lista najważ-
niejszych wydarzeń o charakterze sportowym i turystycznym na 2017 r. 
W ramach Zespołu zdaniowego do spraw marki Polska realizowano prace 
m.in. nad projektem dokumentów: Ujednolicone zasady komunikacji marki 
Polska, Kierunki Promocji Polski na lata 2017–2027 oraz Marka Polska. 
          [str. 62–63]
Działania Ministra w zakresie współpracy międzynarodowej doty-
czyły przede wszystkim organizacji 15 międzynarodowych i krajowych  
konferencji i spotkań m.in. w ramach Grupy Wyszehradzkiej (V–4). Ponadto 
Minister zapewniał członkostwo Polski w turystycznych organizacjach mię-
dzynarodowych poprzez opłacanie składek.            [str. 73]
Efektem realizowanych działań promocyjnych było zorganizowanie przez 
POT w latach 2015–2018 (I półrocze) 50 targów turystycznych, 166 warsz-
tatów branżowych i workshopów, 117 imprez promocyjnych, 571 podróży 
prasowych i studyjnych, 271 prezentacji, których komunikat informa-
cyjno-promocyjny dotarł wg danych POT do, odpowiednio: 2 292 459  
(w latach 2017–2018, brak danych za lata 2015–2016), 33 879, 167 718, 
3165 i 31 804 odbiorców. Ponadto POT przygotowała i opublikowała  
39 materiałów prasowych i wydawniczych o tematyce turystycznej, zreali-
zowała 55 filmów i reportaży, 171 reklam w prasie branżowej, konsumenc-
kiej i specjalistycznej oraz 70 reklam zewnętrznych.     [str. 63–64]
POT w kontrolowanym okresie promowała ponad 200 produktów tury-
stycznych, w tym 36 produktów markowych wyróżnionych certyfikatem 
POT i 16 produktów innowacyjnych, produkty zwycięzców i wyróżnionych 
w konkursie European Destinations of Excellence24 oraz produkty czterech 
polskich konsorcjów produktowych afiliowanych i działających przy POT: 
Konsorcjum turystyki aktywnej, Konsorcjum Turystyki Wiejskiej, Zdrowie 
i Uroda, Polskie szlaki kulinarne.       [str. 64–65]
POT w ramach corocznych konkursów na Najlepszy Produkt Turystyczny 
– Certyfikat POT nagradzała produkty Złotymi Certyfikatami POT, Certyfi-
katami POT oraz Certyfikatami Internautów. Na dzień 8 listopada 2018 r. 
przyznano ogółem 10 Złotych Certyfikatów POT25, 202 Certyfikaty POT 
i pięć Certyfikatów Internautów.              [str. 65]

23 W 2017 r. Zespół zmienił nazwę na Zespół zadaniowy ds. marki Polska i zarządzania informacją 
w Polsce.

24 Konkurs European Destinations of Excellence (Modelowe Ośrodki Turystyczne Europy). Dalej: 
konkurs EDEN.

25 1) Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, 2) Kanał Augustowski-Szlak Papieski, 
3) Łódzka Manufaktura, 4) Festiwal Przystanek Woodstock, 5) Szlak Orlich Gniazd,  
6) Szlak Architektury Drewnianej, 7) Park Nauki i Rozrywki Krasiejów, 8) Kopalnia Złota 
i Średniowiecznego Parku Techniki w Złotym Stoku, 9) Święto Szlaku Zabytków Techniki 
Industriada, 10) Żywe Muzeum Piernika w Toruniu.
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W ocenie NIK przykładem dobrych działań jest organizacja w niskim sezo-
nie turystycznym (weekendy w marcu-kwietniu i październiku) ogólno-
polskiej akcji promocyjnej pn. Polska zobacz więcej – Weekend za pół ceny, 
uwzględniającej preferencje i zniżki dla turystów. W latach 2016–2018 POT 
i MSiT zrealizowały pięć edycji tej akcji. W latach 2017–2018 uczestniczyło 
w nich ponad 2,4 tys. podmiotów branży turystycznej oraz 484,5 tys. tury-
stów (w kolejnych edycjach wzrastała liczba podmiotów i turystów). 
          [str. 65–66]

POT w ramach PRT 2020 prawidłowo realizowała prace dotyczące utwo-
rzenia portalu Obserwatorium Turystyki, stanowiącego sieciowy system 
wsparcia rozwoju turystyki i przedsiębiorstw turystycznych oraz podmio-
tów powiązanych z turystyką. Obserwatorium udostępniono od 6 lipca 
2018 r. na stronie internetowej www.zarabiajnaturystyce.pl, gdzie sukce-
sywnie gromadzone są dane statystyczne, prezentowane w formie opisowej, 
liczbowej i graficznej. Na portalu zamieszczone są efekty prac badawczo- 
-rozwojowych w zakresie badań i analiz na rzecz rozwoju turystyki. 
           [str. 72–73]

POT współpracowała w zakresie promocji Polski i Marki Polska za granicą 
z Ministrem Spraw Zagranicznych. W dniu 29 marca 2018 r. POT podpisała 
z MSZ porozumienie o współpracy w zakresie promocji Polski za granicą, 
dotyczące wspólnej realizacji działań na rzecz rozwoju i promocji polskiej 
turystyki, prezentacji atrakcyjności turystycznej Polski, budowy pozytyw-
nego wizerunku naszego kraju za granicą, pogłębiania wiedzy o Polsce oraz 
wszelkich działań ją upowszechniających. POT w 2018 r. podjęła działania 
w celu utworzenia jednoosobowych przedstawicielstw (biur) POT w sie-
dzibach Instytutów Polskich przy ambasadach RP na terenie Węgier, Czech 
i Izraela. Ponadto współpracowała z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w ramach porozumienia z dnia 7 maja 2015 r,. którego celem jest skonso-
lidowanie działań na rzecz kreowania pozytywnego wizerunku obszarów 
wiejskich wśród turystów zagranicznych i krajowych.     [str. 32, 63]
Minister od 2017 r. realizował działania dotyczące projektu Polskie Marki 
Turystyczne26, wpisanego do Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 
do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Celem ogłoszonego przez Ministra 
17 grudnia 2018 r. projektu jest stworzenie tzw. regionów turystycznych 
– jednostek kompleksowo zarządzających rozwojem i promocją turystyki 
na wyznaczonym obszarze, powiązanym ze sobą27. Uczestnicy projektu, 
którym przyznany zostanie tytuł Polska Marka Turystyczna lub Polska 
Marka Turystyczna – kandydat, będą mieli dostęp do świadczeń i wsparcia 
w zakresie promocji. Zarządcy markowych regionów mają być partnerami 
w relacjach z MSiT, POT i ROT w prowadzeniu wspólnych działań promo-
cyjnych na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.  [str. 66]
POT prawidłowo współpracowała z jst, ROT, LOT, branżą turystyczną i prze-
woźnikami w realizacji zadań promocyjnych w kraju i za granicą. W ramach 
organizacji targów turystycznych za granicą POT zawarła łącznie w kon-
trolowanym okresie 393 umów o współpracy z: ROT (82 umowy), LOT lub 

26 Wcześniej projekt funkcjonował pn. Budowa Domu Polskich Turystycznych Marek Terytorialnych 
wraz z systemem koordynacji polityki turystycznej.

27 https://www.polskiemarkiturystyczne.gov.pl/regulamin
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jst (75 umów), podmiotami z branży turystycznej (236 umów). Współ-
praca przy organizacji warsztatów branżowych była przedmiotem 178 
umów, z ROT (jedna umowa), LOT i jst (pięć umów) i podmiotami z branży 
turystycznej (172 umowy), natomiast przy organizacji podróży studyj-
nych i prasowych oraz kampanii promocyjnych zawarto sześć porozu-
mień z pięcioma ROT. Niezależnie od ww. umów, POT corocznie zawierała  
ze wszystkimi 16 ROT ramowe porozumienia o współpracy. POT współpra-
cowała z polskimi przewoźnikami, tj. Polskimi Liniami Lotniczym LOT S.A.  
(PLL LOT), PKP Intercity S.A., PKS Polonus S.A.     [str. 66–67]
POT prowadziła działania w promocji turystyki za granicą w formule 
home office i agencji PR tylko na sześciu rynkach, tj. indyjskim (w latach  
2015–2016), na rynku czeskim, słowackim, brazylijskim, węgierskim (roz-
poczęto w 2018 r.) oraz izraelskim (w 2015 r., 2017 r., 2018 r.). Działania 
te nie miały charakteru ciągłego w latach 2015–2018.           [str. 32]
W latach 2015–2018 (do zakończenia kontroli) nie przyjęto dokumentu 
strategicznego w zakresie działania PSIT. Powołane przy POT Forum Infor-
macji Turystycznej (FIT) – zespół konsultacyjno-doradczy POT w zakre-
sie integracji systemu informacji turystycznej i koordynacji przedsięwzięć 
i wymiany doświadczeń służących doskonaleniu ogólnopolskiego systemu 
informacji turystycznej, nie posiadało strategii działania w dziedzinie infor-
macji turystycznej, pomimo wymogu w regulaminach FIT28, a kierunki roz-
woju informacji turystycznej przyjęło po zakończeniu kontroli NIK, w dniu 
4 grudnia 2018 r.                [str. 48]

W kontrolowanym okresie POT rozwijała PSIT. W ramach PSIT funkcjo-
nowały punkty i centra informacji turystycznej. W latach 2015–2018  
(na dzień 30 czerwca) spadła o niecałe 7% liczba certyfikowanych punk-
tów i centrów informacji turystycznej w Polsce, odpowiednio z 420 do 236, 
391 i 392. Spadek spowodowany był zmianą przez POT zasad przyznawa-
nia certyfikatów dla punktów i centrów informacji turystycznej (zmiana 
certyfikacji z rocznej na dwuletnią). POT zapewniła telefoniczną infor-
mację turystyczną Contact Center i telefon bezpieczeństwa dla turystów.  
Informacja PSIT przekazywana była przy wykorzystaniu Narodowego  
Portalu Turystycznego, w tym Planera wycieczek, mediów i serwisów inter-
netowych, sieci 162 infokiosków oraz 14 stołów multimedialnych.  
                 [str. 49]

28 Regulaminie Forum Informacji Turystycznej przyjętym 2 lipca 2004 r. (§ 3 tiret pierwszy) oraz 
Regulaminie Forum Informacji Turystycznej wprowadzonym zarządzeniem nr 10/2018 Prezesa 
POT z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Forum Informacji Turystycznej 
(§ 3 tiret pierwszy).

Wykorzystanie 
w promocji działań 
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Brak strategii rozwoju  
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turystycznej 

Rozwój PSIT 
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Infografika nr 5 
Kanały informacyjne Polskiego Systemu Informacji Turystycznej w latach 2015–2018
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LICZBA TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH
ORAZ ICH WYDATKI  W POLSCE
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NIK zauważa, że do 2018 r. (do zakończenia kontroli NIK) w Polsce nie 
powstał zintegrowany system informacji turystycznej. Przepisy obowią-
zującej ustawy o POT nie regulują zasad tworzenia i rozwijania infor-
macji turystycznej ani zarządzania tą informacją na poziomie regional-
nym (województwach, powiatach, gminach). W art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy 
o POT określono, że zadaniami ROT i LOT jest tylko wspomaganie funk-
cjonowania i rozwoju informacji turystycznej. W skontrolowanych woje- 
wództwach i miastach stwierdzono funkcjonowanie różnych modeli infor-
macji turystycznej i zarządzania informacją w regionach. Brak zasad funk-
cjonowania systemu informacji turystycznej w regionach podnosiły także 
ROT, w związku z potrzebą zmian legislacyjnych w zakresie promocji tury-
styki.          [str. 50–53]

POT prowadziła w latach 2015–2018 działania na rzecz rozbudowy 
i modernizacji NPT (www.polska.travel). Portal dostępny jest w 22 
wersjach językowych. W 2018 r. zrealizowano prace modernizacyjne,  
m.in. wdrożono nowy układ graficzny NPT, wykorzystujący cztery filmy 

Brak zintegrowanego 
systemu informacji 

turystycznej

Modernizacja NPT, 
braki w funkcjonalności 

portalu
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promocyjno-wizerunkowe w technologii 360029, zakupiono nowe i zmoder-
nizowano stare panoramy 3600. W efekcie rozbudowy, w latach 2015–2017 
nastąpił wzrost liczby odwiedzających stronę NPT o 57% (z 5 252 886  
do 8 219 022) oraz w okresie 2015–2018 (I połowa) o 17% liczby odbior-
ców newslettera NPT (z 128 067 do 149 303). Zdecydowanie zwiększyła się 
w okresie 2016–2018 r. (26 listopada) liczba osób korzystających z funkcji 
Planera wycieczek na NPT, z 11 856 do 65 590, tj. o 453%. Koszty utrzyma-
nia i modernizacji NPT w latach 2016–2018 wyniosły ok. 1 mln zł. 
          [str. 49–50]

NIK zauważa jednak, że rozbudowa funkcjonalna NPT była niepełna, ponie-
waż niewystarczająco promowano w nim turystykę zakupową, strona nie 
została udźwiękowiona za pomocą syntezatora mowy (wymagane to było 
w Strategii POT) oraz brak było funkcji wyszukiwania szlaków tematycz-
nych.                 [str. 50]

NIK pozytywnie ocenia wzrost wykorzystania przez POT i ZOPOT w promo-
cji turystyki mediów internetowych i portali społecznościowych w latach 
2015–2017, tj. liczby serwisów internetowych, z 29 do 30, portali społecz-
nościowych, z 45 do 55, oraz liczby ich odbiorców, z 8,8 mln do 49,6 mln. 
W ww. okresie zwiększyła się także liczba użytkowników prowadzonych 
przez POT portali, tj. Facebook o 109% (z 15 635 do 32 595), Instagram 
o 539% (z 539 do 3445), Youtube o 20% (z 2017 do 2422).           [str. 49]

W latach 2015–2018 Prezes POT nadzorował działalność ZOPOT zgodnie 
z regulacjami wewnętrznymi. W latach 2015–2017 POT przeprowadził 
w Ośrodkach 12 kontroli wewnętrznych, z których zalecenia zostały zreali-
zowane. Nadzór bieżący sprawowano poprzez weryfikację i zatwierdzanie 
planów działania, sprawozdań z wykonania planu finansowego i sprawoz-
dań merytorycznych oraz cykliczne narady z udziałem dyrektorów ZOPOT. 
W zarządzeniu Prezesa POT nr 24/2017 z 23 maja 2017 r. (po zmianach) 
nie uregulowano natomiast trybu pracy ani zasad sprawozdawania kierow-
nictwu POT efektów prac Zespołu do spraw nadzoru i koordynacji działań 
ZOPOT, zobowiązanego do bieżącego monitorowania działalności promo-
cyjnej Ośrodków.                [str. 47]

W skontrolowanych ZOPOT, z wyjątkiem Ośrodka w Moskwie, prawidłowo 
prowadzono gospodarkę finansową. Plany finansowe i merytoryczne spo-
rządzano stosownie do zarządzeń Prezesa POT w sprawie zasad prowadze-
nia gospodarki finansowej ZOPOT. W latach 2015–2018 (I połowa) koszty 
funkcjonowania ZOPOT ponoszono prawidłowo. W ZOPOT w Moskwie  
niezgodnie z regulacjami wewnętrznymi POT sprawdzano dowody księ-
gowe, nieterminowo przekazywano do POT sprawozdania miesięczne oraz 
niezasadnie zaliczano do kosztów zadań promocyjnych koszty związane 
z funkcjonowaniem Ośrodka. Zdaniem NIK wskazywało to na niewystar-
czający nadzór dyrektora Ośrodka nad prowadzeniem gospodarki finanso-
wej.                 [str. 55–56]

29 Filmy o tematyce: 1. Zamki i pałace, 2. Dziedzictwo UNESCO, 3. Nowoczesna Polska, 4. Parki 
narodowe. Filmy te wykorzystywane są także na targach turystycznych.
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W dwóch z sześciu skontrolowanych ZOPOT (w Paryżu w przypadku 
55 i w Moskwie w przypadku 14 dowodów księgowych) stwierdzono 
dokonywanie płatności za zakupione towary i wykonane usługi związane 
z promocją turystyki oraz funkcjonowaniem ZOPOT przed potwierdzeniem 
sprawdzenia zgodności zamówionego towaru lub usługi z zamówieniem 
oraz zweryfikowaniem przez osobę upoważnioną poprawności dokumen-
tów księgowych. W ww. Ośrodkach potwierdzenie sprawdzenia dokumentu 
zakupu nastąpiło w ostatnim dniu miesiąca, po dokonaniu zapłaty. Stano-
wiło to naruszenie zarządzeń Prezesa POT w sprawie instrukcji określają-
cej zasady sporządzania, obiegu, kontroli i przechowywania dokumentów 
finansowo-księgowych w POT30.             [str. 56]

W pięciu z sześciu skontrolowanych ZOPOT (w Berlinie, Moskwie, Paryżu, 
Pekinie i Rzymie) stwierdzono nieterminowe przesyłanie do POT miesięcz-
nych sprawozdań finansowych z wykonania planu w 2017 r. oraz w jednym 
ZOPOT (w Paryżu) nieterminowe przesłanie rocznych sprawozdań meryto-
rycznych za 2016 i 2017 r. Stanowiło to naruszenie regulacji wewnętrznych 
POT. Opóźnienia w przekazaniu miesięcznych sprawozdań finansowych 
z wykonania planu wynosiły od jednego do 35 dni, a rocznych sprawozdań 
merytorycznych od dwóch do pięciu dni.             [str. 56]

Prezes POT w okresie objętym kontrolą nie wprowadził sformalizowanych 
zasad bieżącego monitorowania efektów działalności ZOPOT. Obowiązu-
jące zarządzenie nr 64/2018 Prezesa POT z dnia 16 października 2018 r. 
w sprawie monitorowania działalności ZOPOT, poprzez planowanie, spra-
wozdawczość, kontrole wewnętrzne, narady (a także wcześniejsze zarzą-
dzenia w tej sprawie), nie określały zasad bieżącego monitorowania działal-
ności Ośrodków, zasad realizacji mierników na poziomie zadań, projektów 
i narzędzi oraz monitorowania działalności merytorycznej ZOPOT przez 
wyznaczonych pracowników Biura Prezesa POT. Skutkowało to niewykona-
niem wartości mierników lub znacznym ich przekroczeniem (nawet o kilka-
set procent). Zdaniem NIK niewprowadzenie zasad monitorowania efektów 
działań stwarza ryzyko nierzetelnego planowania i oceny stopnia wykona-
nia mierników przez ZOPOT.                [str. 47]

W ZOPOT w Moskwie stwierdzono zaniechanie realizacji części zadań pro-
mocyjnych związanych z wydarzeniem Wrocław Europejska Stolica Kultury 
2016. W 2015 r. Ośrodek nie zrealizował zaplanowanej wystawy fotografii 
Wrocław – stolica kulturalna, a także podróży prasowej dla dziennikarzy. 
Nie zrealizowano też zaplanowanych na 2015 r. trzech podróży studyjnych 
dla 11 dziennikarzy, zrezygnowano z reklamy o zasięgu 10 tys. odbior-
ców w katalogu touroperatora rozpoczynającego współpracę z Polską, zaś 
w warsztatach lub prezentacjach wzięło udział 1,3 tys. uczestników zamiast 
planowanych 1,6 tys.               [str. 71]

30 Pkt 4 rozdziału III zarządzenia nr 1/2013 obowiązującego do 11 stycznia 2016 r., pkt 3 rozdziału 
III zarządzenia nr 1/2016 obowiązującego od 12 stycznia 2016 r. do 16 października 2016 r., pkt 3 
rozdziału III zarządzenia 37/2016 obowiązującego od 17 października 2016 r. do 26 stycznia 
2017 r., pkt 3 rozdziału III zarządzenia nr 4/2017 obowiązującego od 27 stycznia 2017 r. (obecnie 
pkt 4 rozdziału III po zmianie tego zarządzenia z dniem 3 kwietnia 2018 r.).
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Objęte kontrolą jst prawidłowo wykorzystywały środki na turystykę, w tym 
prawidłowo udzielały, realizowały i rozliczały zadania publiczne zlecone 
w drodze konkursów i w ramach procedury pozakonkursowej na podsta-
wie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 
ROT prawidłowo wykorzystywały środki na ww. zadania oraz osiągnęły 
zakładane efekty i rezultaty.               [str. 44]

Prawidłowe rozliczanie 
zleconych zadań 
publicznych z zakresu 
turystyki w jst i ROT
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4. 
W celu zapewnienia skutecznego i efektywnego systemu promocji tury-
stycznej Polski, Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje, by Minister Sportu 
i Turystyki:
1) wprowadził narzędzia pozwalające na pomiar wpływu realizowanych 

przez Ministra działań na wzrost liczby turystów i przychodów z tury-
styki;

2) przeprowadzał coroczną ewaluację oraz przygotował aktualizację PRT 
2020, w tym m.in. zadań i wskaźników realizacji celów programu;

3) zintensyfikował prace legislacyjne w zakresie uregulowania systemu 
promocji turystycznej oraz funkcjonowania szlaków turystycznych 
w Polsce.

Wyniki kontroli wskazują także na potrzebę podjęcia stosownych działań 
przez Prezesa POT, który zdaniem NIK powinien:
1) zaktualizować Marketingową strategię Polski w sektorze turystyki na lata 

2012–2020, zapewniając jej spójność z PRT 2020, budżetem zadaniowym 
i aktualną sytuacją makroekonomiczną w turystyce;

2) wprowadzić szczegółowe zasady monitorowania efektów działań pro-
mocyjnych ZOPOT, m.in. w zakresie planowania i realizacji mierników;

3) zintensyfikować działania na rzecz strategicznego planowania promocji 
turystycznej, we współpracy z jst, ROT i LOT;

4) rozwijać promocję turystyczną za pomocą nowoczesnych form pro-
mocji, w szczególności mediów internetowych i Narodowego Portalu 
Turystycznego;

5) kontynuować rozbudowę funkcjonalności Narodowego Portalu Tury-
stycznego.

Ponadto wyniki kontroli wskazują na potrzebę zintensyfikowania promocji 
turystycznej regionów, miast i ich produktów turystycznych oraz rozwa-
żenie przygotowania wspólnych dokumentów strategicznych w zakresie 
promocji turystyki i rozwoju informacji turystycznej, określających cele 
i zasady monitorowania ich realizacji.

Minister Sportu 
i Turystyki

Prezes Polskiej 
Organizacji 

Turystycznej

Marszałkowie 
województw, 

prezydenci miast  
na prawach powiatu, 

prezesi Zarządu ROT
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5. 
5.1.  Organizacja i realizacja zadań promocji turystyki  

oraz rozwoju informacji turystycznej w kraju i za granicą
Działania w zakresie promocji turystyki oraz rozwoju informacji tury-
stycznej w kraju i za granicą realizowano prawidłowo. Jednakże w latach 
2015–2018 system promocji turystycznej nie zapewniał spójnej promo-
cji na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Nie wytworzył się zin-
tegrowany model funkcjonowania i zarządzania informacją turystyczną 
w regionach. Zdaniem NIK wynikało to z braku ogólnokrajowej strategii 
rozwoju systemu informacji turystycznej (po zakończeniu kontroli NIK 
opracowano kierunki rozwoju). Podjęte w 2017 r. przez Ministra prace 
legislacyjne nad uregulowaniem m.in. promocji turystyki znajdowały się 
na etapie analiz i opinii. Minister nie dokonał też pełnej oceny realizacji 
celów i zadań określonych w dokumentach strategicznych, tj. KTR 2015 
i PRT 2020. Ponadto nie przygotował aktualizacji PRT 2020, w tym wskaź-
ników realizacji jego celów. POT działał na podstawie nieaktualnej Stra-
tegii POT, zawierającej nieaktualną diagnozę stanu polskiej gospodarki  
turystycznej oraz niespójnej z PRT 2020 i budżetem w układzie zadanio-
wym. Środki publiczne na turystykę, w tym jej promocję wykorzystano pra-
widłowo.

W latach 2015–2018 zasady organizacji promocji Polski jako kraju atrakcyj-
nego turystycznie oraz rozwoju informacji turystycznej w kraju i na świe-
cie określała ustawa o POT. Zadania w zakresie turystyki, w tym promocji 
turystycznej Polski oraz rozwoju informacji turystycznej finansowane były  
ze środków publicznych przez Ministra, POT, jst, ROT i LOT. Promocja tury-
styki krajowej była prowadzona przez MSiT, POT, jst (samorządy woje-
wództw, powiaty, miasta i gminy) oraz ROT i LOT. Promocja turystyki 
na rynkach zagranicznych była realizowana przez MSiT, POT, 14 ZOPOT 
a także jst, ROT i LOT. W latach 2015–2017 POT realizował działania pro-
mocyjne na rynkach zagranicznych za pomocą 14 ZOPOT, obejmujących 
zasięgiem 23, a od 2018 r. – 27 rynków (państw). W kontrolowanym okre-
sie powstał jeden nowy ZOPOT – w Pekinie (od 16 listopada 2015 r.).  
POT nie posiadał przedstawicielstw w czterech krajach sąsiadujących  
z Polską, tj. Czechach, Słowacji, Litwie i Białorusi.

W latach 2015–2018 w Polsce funkcjonowało ogółem 16 ROT, tj. po jed-
nym w każdym województwie. Liczba działających w Polsce LOT w latach  
2015–2018 (30 czerwca) utrzymywała się na podobnym pozio-
mie, w 2015 r. – 123, w 2016 r. – 128, w 2017 r. – 126, w 2018 r. – 122.  
LOT działały we wszystkich województwach, a w 2018 r. najwięcej dzia-
łało ich w województwach zachodniopomorskim i pomorskim – po 17,  
małopolskim – 13 i warmińsko-mazurskim – 10, a najmniej w opolskim  
– jeden, łódzkim – trzy i lubuskim – cztery.

Organizacja systemu 
promocji turystycznej 
i informacji 
turystycznej

Funkcjonowanie ROT i LOT
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Infografika nr 6 
Liczba Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych w Polsce w 2018 r.
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LICZBA KRAJOWYCH PODRÓŻY POLAKÓW ORAZ ICH WYDATKI
w latach 2015-2018
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LICZBA TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH
ORAZ ICH WYDATKI  W POLSCE
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ZASIĘG PROMOCJI TURYSTYCZNEJ
POLSKI W LATACH 2015-2018
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Źródło: Wyniki kontroli NIK.

Minister w latach 2015–2018 (I połowa) przeznaczył z części 40 budżetu 
państwa – Turystyka na turystykę 183,3 mln zł (odpowiednio: 49 mln zł, 
50,3 mln zł, 50,5 mln zł, 33,5 mln zł). Polska Organizacja Turystyczna 
na realizację zadań określonych w ustawie o POT, w tym promocję turystyki 
Polski oraz rozwój informacji turystycznej w kraju i za granicą, wykorzystała 
dotacje podmiotowe w kwocie 145,9 mln zł: w 2015 r. – 39 mln zł, w 2016 r. 
– 39,4 mln zł, w 2017 r. – 39,5 mln zł, w I połowie 2018 r. – 28 mln zł. 
Ponadto w ww. latach POT wykorzystał dofinansowanie ze środków euro-
pejskich w kwocie 18,9 mln zł; dotację celową z części 20 budżetu państwa 
– Gospodarka w kwocie 3,3 mln zł; dotację celową z części 34 budżetu pań-
stwa – Rozwój regionalny w kwocie 3,5 mln zł oraz pozostałe przychody 
POT (w tym z działalności gospodarczej) w kwocie 7 mln zł.

W latach 2015–2017 o 3,1% wzrosły wydatki ze środków budżeto-
wych w części 40 budżetu państwa – Turystyka, tj. z 49 mln zł w 2015 r. 
do 50,5 mln zł w 2017 r., w tym dotacje podmiotowe dla POT, z 39 mln zł 
w 2015 r. do 39,5 mln zł w 2017 r. Na 2018 r. w części 40 zaplanowano 
61 mln zł oraz dotację podmiotową dla POT w kwocie 49,5 mln zł, tj. wyż-
sze odpowiednio o 25% i 27% niż kwoty wykonanych w 2015 r.: wydatków 
budżetowych i dotacji podmiotowej dla POT.

183,3 mln zł  
na turystykę, w tym  
145,9 mln zł dotacji  

dla POT 

Wzrost środków 
budżetowych  

na turystykę w latach 
2015–2018

Według stanu na 30 czerwca 2018 r.
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Zgodnie z opracowaniem POT pn. Polska Organizacja Turystyczna a Naro-
dowe Organizacje Turystyczne31, w 2015 r. POT łącznie ze środkami pocho-
dzącymi z UE dysponował budżetem w kwocie 15,2 mln euro, tj. środkami 
niższymi niż kraje turystycznie konkurencyjne: Czechy (20,1 mln euro), 
Niemcy (38,9 mln euro), Chorwacja (45,3 mln euro), a zbliżonymi do Węgier 
(15,1 mln euro) oraz wyższymi niż Słowacja (9,6 mln euro). W 2016 r. 
budżet POT w kwocie 9,7 mln euro (bez środków UE) był zdecydowa-
nie niższy od budżetu Węgier (22,3 mln euro), Niemiec (38,7 mln euro), 
Czech (15,6 mln euro) czy Chorwacji (34,6 mln euro). Ponadto pod wzglę-
dem zagranicznych przedstawicielstw narodowych organizacji turystycz-
nych w ww. okresie POT posiadała 14 przedstawicielstw zagranicznych  
w 14 krajach, tj. więcej niż liczba przedstawicielstw Słowacji (w siedmiu 
krajach), a mniej niż Węgry (w 18 krajach), Czechy (w 17 krajach), Austria 
(w 21 krajach), Niemcy (w 31 krajach).

W latach 2015–2018 cele i zadania w zakresie rozwoju turystyki, w tym 
promocji turystycznej Polski oraz rozwoju polskiego systemu informacji 
turystycznej w kraju i na świecie określono w dokumentach strategicz-
nych, tj. Kierunkach rozwoju turystyki do 2015 roku oraz Programie Roz-
woju Turystyki do 2020 roku. W dokumentach tych określano priorytetowe 
obszary i cele rozwoju turystyki, zadania oraz roczne wskaźniki realizacji 
tych celów. W KRT 2015 celem nadrzędnym w rozwoju turystyki określono 
Tworzenie warunków prawnych, instytucjonalnych, finansowych i kadro-
wych rozwoju turystyki, sprzyjających rozwojowi społeczno-gospodarczemu  
Polski oraz podniesienie konkurencyjności regionów i kraju, przy jednocze-
snym zachowaniu walorów kulturowych i przyrodniczych, wskazano 12 
celów operacyjnych oraz 10 wskaźników realizacji celów do 2015 r. W PRT 
2020 za cel główny przyjęto Wzmocnienie rozwoju konkurencyjnej i innowa-
cyjnej turystyki poprzez wspieranie przedsiębiorstw, organizacji i instytucji 
oraz inicjatyw sektora turystyki, z poszanowaniem zasad zrównoważonego 
rozwoju, określono cztery cele operacyjne32 oraz 15 wskaźników realizacji 
celów do 2020 r.

W 2015–2018 (I połowa) Minister powołał Radę POT, która działała w skła-
dzie zgodnym z art. 7 ust. 1 ustawy o POT. Rada wykonywała kompetencje 
określone w art. 6 ust. 2 ustawy o POT, podejmując uchwały m.in. w spra-
wie przyjęcia rocznych planów finansowych POT i zmian planów; przyjęcia 
planów działania POT i ich korekt; zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

31 Według raportu, 23% z europejskich narodowych organizacji turystycznych (NTO) deklaruje 
dodatkowe zewnętrzne źródła finansowania. W 1/3 krajów działalność NTO finansowana 
jest w formie dotacji z budżetu państwa na poziomie powyżej 90% całego budżetu; w tym  
w 4 krajach 100% budżetu NTO pochodzi z dotacji podmiotowej. 1/3 krajów korzysta z programów 
finansowanych ze środków UE, a wysokość środków z tego źródła jest bardzo różna i kształtuje 
się od 1% do 90% budżetu NTO. 2/3 NTO zadeklarowało zewnętrzne źródła finansowania, przy 
czym ponad połowa wszystkich badanych NTO prowadzi działalność finansowaną z przychodów 
własnych ale przy silnej potrzebie i świadomości partnerów współfinansowania kampanii.

32 Tj.: 1) Rozwój innowacyjności, atrakcyjności, jakości usług i produktów turystycznych, jako 
czynnika konkurencyjnej gospodarki; 2) Wzmocnienie aktywności społecznej i przedsiębiorczości 
w sektorze turystyki oraz zwiększenie kompetencji kadr; 3) Promocja priorytetowych obszarów 
produktów turystycznych kraju i regionów oraz specjalizacji gospodarczych opartych na turystyce; 
4) Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni dla rozwoju turystyki i infrastruktury turystycznej, 
przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i przepisów ochrony środowiska.

Niskie środki POT 
w porównaniu do innych 
narodowych organizacji 
turystycznych w UE

Strategiczne 
dokumenty rozwoju 
turystyki w Polsce

Realizacja kompetencji 
ustawowych przez  
Radę POT 
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z działalności i rocznych sprawozdań finansowych, opiniowania kandy-
datów na stanowisko Prezesa POT oraz ustalania zasad wynagradzania 
i wymagań kwalifikacyjnych pracowników POT. Pomimo, że w porządku 
posiedzeń Rady POT pojawiała się tematyka postulowanych zmian ustawy 
o POT, jak również aktualizacji Strategii POT, to jednak nie podjęto żadnych 
uchwał w tym zakresie.

Działania POT w zakresie promocji turystycznej Polski oraz rozwoju infor-
macji w kraju i za granicą zostały zaplanowane w Strategii POT. W strate-
gii celem strategicznym określono Poprawę pozycji konkurencyjnej Polski 
na międzynarodowym rynku turystycznym oraz zaplanowano działania, pod-
działania i projekty w ramach trzech celów operacyjnych: 1) Zaspokajanie 
potrzeb informacyjnych w zakresie turystyki; 2) Marketingowe wspieranie 
rozwoju produktu turystycznego; 3) Zwiększenie dotarcia z przekazem infor-
macyjno-promocyjnym o atrakcyjności turystycznej Polski. Coroczną działal-
ność POT planowała w formie dwuletnich lub rocznych planów działania, 
uchwalanych przez Radę POT.

Polska Organizacja Turystyczna nie dokonała aktualizacji Strategii POT 
pomimo, że zawarta w niej diagnoza stanu gospodarki turystycznej, cele 
strategiczne i operacyjne oraz wskaźniki były niespójne z PRT 2020 oraz  
ze strukturą budżetu w układzie zadaniowym na lata 2016–2018. 
Na potrzebę dokonania aktualizacji Strategii POT wskazywała Rada POT 
na posiedzeniu w dniach 9–10 grudnia 2016 r. Także w przyjętym przez 
Radę POT 10 grudnia 2016 r. Planie działania na lata 2017–2018 wska-
zano potrzebę jej aktualizacji. Zawarte w strategii analizy rynków opierały 
się na nieaktualnych danych z lat 2007–2010. Cele strategiczne były nie-
spójne w zakresie zadań i podzadań z PRT 202033. W strategii przyjęto 
mierniki dla celów operacyjnych i działań (Cele operacyjne 1, 2, 3) oraz 
wybrane mierniki realizacji dla poziomu działań – 21 mierników, których 
wartość miała być mierzona przez POT (pomiar własny). Struktura strate-

33 Tj.: celów operacyjnych: 1–3. Przyjęte w strategii wskaźniki realizacji celów strategicznych 
i operacyjnych POT nie odwołują się i nie są zharmonizowane ze wskaźnikami przyjętymi 
na lata 2016–2020 w PRT 2020 (dotyczącymi POT). W PRT 2020 na POT nałożono także nowe 
zadania nieprzewidziane w Strategii, m.in. utworzenie Obserwatorium Turystyki – w ramach 
celu operacyjnego 1, zadanie 1.3. Wykorzystanie wyników B+R na bazie Obserwatorium Turystyki 
w rozwoju innowacyjnych produktów turystyki i stymulowaniu międzyresortowej współpracy 
na rzecz rozwoju gospodarki turystycznej oraz B+R dla sektora turystyki. Zadanie to jest 
koordynowane przez POT we współpracy z jst i organizacjami sektora turystyki. W ramach celu 
operacyjnego 2, POT jako koordynator jest odpowiedzialna za realizację zadań 2.5. Wspieranie 
klasteringu w turystyce i promocja współpracy oraz powiązań kooperacyjnych i partnerstw 
z udziałem organizacji sektora turystyki dla rozwoju turystyki w regionach i kraju, 2.6. Włączenie 
społeczności lokalnych, regionalnych i euroregionów w budowę produktów i usług regionalnej 
gospodarki turystycznej, 2.7. Doskonalenie kadr przy udziale partnerów sektorowych, ROT, LOT 
oraz innych organizacji sektora turystyki i przedsiębiorców. W ramach celu operacyjnego 3, 
POT jest odpowiedzialna jako koordynator we współpracy z ZOPOT, ROT i LOT oraz innymi 
organizacjami sektora turystyki, a także jst, za realizację zadań: 3.1. Promocja regionalnych 
produktów turystycznych i specjalizacji regionalnych w turystyce; 3.2. Wykorzystanie narzędzi 
i instrumentów oraz podnoszenie jakości technologicznej e-systemów informacji i usług w sektorze 
turystyki, a także nowoczesnych systemów gospodarki elektronicznej na potrzeby rozwoju turystyki; 
3.3. Rozwój zróżnicowanych instrumentów wsparcia promocji i eksportu usług oraz produktów 
przedsiębiorczości sektora turystyki i sektorów powiązanych z rozwojem turystyki; 3.4. Wsparcie 
promocji turystyki i inicjatyw związanych z jej rozwojem, m.in. na bazie dziedzictwa kulturowego 
i rekreacji. W PRT 2020 przyjęto wskaźniki, za realizację których odpowiedzialna jest POT, 
tj. liczba podmiotów działających w konsorcjach produktowych, natomiast strategia odnosiła się 
jedynie do tworzenia (powołania) konsorcjów produktowych.

Strategiczne 
dokumenty rozwoju 

turystyki w POT

Niezaktualizowanie 
Strategii POT
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gii od 2016 r. była niespójna ze strukturą budżetu w układzie zadaniowym, 
gdyż na lata 2016–2018 przyjęto działanie 6.4.1.3. (Tworzenie i wspieranie 
systemu promocji Polski w obszarze turystyki za granicą – wprowadzono 
je od 2016 r.) i w latach 2017–2018 działanie 6.4.1.4. (Zapewnienie aktual-
nej informacji o walorach i ofercie turystycznej Polski – wprowadzono je od 
2017 r.), do których strategia się nie odnosi. Ponadto od 2017 r. POT reali-
zuje zadanie 6.1. Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki 
(podzadanie 6.1.3. i działanie 6.1.3.1.), którego także nie uwzględnia. Powo-
łany przez Prezesa POT zarządzeniem nr 40/2016 z dnia 25 października 
2016 r. Zespół do spraw aktualizacji Strategii POT nie wskazał potrzeby jej 
aktualizacji. Zdaniem NIK zaniechanie aktualizacji strategii było działaniem 
nierzetelnym.

Przekazane POT dotacje podmiotowe w latach 2015–2018 (I połowa) 
w kwocie 145,9 mln zł (79,6% wydatków w części 40) zostały rozli-
czone zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi 
MSiT. Minister nadzorował POT m.in. poprzez monitorowanie wydatko-
wania dotacji i realizacji zadań oraz kontrolę działalności POT. W latach  
2015–2018 (I połowa) Minister finansował zadania publiczne w zakresie 
upowszechniania turystyki w łącznej kwocie 8,5 mln zł (4,6% wydatków) 
realizowane przez organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumie-
niu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontaria-
cie, prowadzące działalność w sferze turystyki lub krajoznawstwa. Dotacje 
te zostały udzielone i rozliczone zgodnie z przepisami powyższej ustawy 
oraz regulacjami wewnętrznymi. Zbadane wydatki na kwotę 4461,8 tys. zł 
(56,4% wartości wydatków) poniesiono prawidłowo, m.in. zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa.

W latach 2015–2017 POT wykorzystała dotacje podmiotowe w 100%, 
a w I połowie 2018 r. w 57% (28 mln zł z planowanych 49,5 mln zł). 
Z kwot dotacji podmiotowej w latach 2015–2018 (I połowa) Biuro  
Prezesa POT w Warszawie wykorzystało odpowiednio: 20,7 mln zł, 18,8 mln zł, 
17,4 mln zł, 10,1 mln zł, zaś ZOPOT odpowiednio: 18,3 mln zł, 20,6 mln zł, 
22,1 mln zł i 17,9 mln zł. W latach 2015–2017 spadał udział Biura Prezesa 
POT w wykorzystaniu dotacji z 53% do 44%, zaś wzrastało finansowanie 
ZOPOT z 47% do 56%.

POT na działania w zakresie promocji turystyki oraz rozwoju informa-
cji turystycznej w kraju i za granicą przeznaczyła w latach 2015–2018  
(I połowa) 178,7 mln zł, w tym 145,9 mln zł z dotacji podmiotowej. Koszty 
zadań promocyjnych objęte badaniem w łącznej kwocie 3851,8 tys. zł, 
w tym 3506,4 tys. zł ze środków dotacji podmiotowej i 345,4 tys. zł ze środ-
ków UE ponoszono prawidłowo, zgodnie z przeznaczeniem, przepisami 
prawa oraz umowami.

W latach 2015–2018 (I połowa) POT wykorzystała na realizację projektów 
w ramach POIG środki w łącznej kwocie 19,9 mln zł oraz dotacje celowe 
związane z ich realizacją w kwocie 5,1 mln zł. W ramach POIG, POT reali-
zowała pięć projektów: Lubię Polskę!; Promujmy Polskę Razem; Wsparcie 
zarządzania POT – 2015; Wyposażenie instytucji POT; Informacja i promo-

Prawidłowe rozliczenie 
środków na turystykę

Wzrost udziału ZOPOT 
w wykonaniu dotacji 
podmiotowej POT

Prawidłowe 
wykorzystanie 
środków na turystykę 
przez POT i ZOPOT

Wykorzystanie 
środków UE i dotacji 
celowych na realizację 
zadań promocyjnych 
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cja POT – 201534 oraz wypełniała zadania Instytucji Wdrażającej (Instytu-
cji Pośredniczącej II stopnia) związane z zamykaniem POIG35. Dodatkowo, 
jako Instytucja Wdrażająca POIG, POT przekazała ze środków europejskich 
kwotę 62,9 mln zł oraz z otrzymanej dotacji celowej 11,9 mln zł, 21 benefi-
cjentom projektów dotyczących ponadregionalnych produktów turystycz-
nych, w ramach Działania 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znacze-
niu ponadregionalnym.

Na podstawie umowy partnerstwa36, POT jako partner projektu pn. Pro-
mocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej 
Gospodarki – Brand, do końca I półrocza 2018 r. POT wykorzystała środki 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) w wysokości 1,2 mln zł 
i dotację celową w kwocie 0,2 mln zł. W ramach projektu wykonywała zada-
nia promujące turystykę medyczną m. in. poprzez: udział w targach MITT 
2017 w Moskwie (sekcja turystyki medycznej INTERMED)37, udział w 10th 
World Medical Tourism Congress w Los Angeles oraz organizację misji 
przyjazdowych z Rosji, Norwegii i Ukrainy. Objęte badaniem koszty w kwo-
cie 345,4 tys. zł poniesiono zgodnie z przeznaczeniem określonym w umo-
wie oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
POIR 2014–202038.

W okresie 2 maja–30 września 2018 r. POT w partnerstwie z Polską Fede-
racją Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Gościnne w Nałęczowie realizo-
wała projekt pn. Identyfikacja, upowszechnianie i promocja dobrych praktyk 
w turystyce na obszarach wiejskich, jako partner Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich 2014–2020 (KSOW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020, priorytetu 1. Wspieranie transferu wiedzy 
i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, działania 12 
– Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających 
wpływ na rozwój obszarów wiejskich. W ramach kosztów kwalifikowalnych 
zadania (do 625,2 tys. zł), POT do zakończenia kontroli wystąpiła z wnio-
skiem o refundację kosztów w wysokości 516,1 tys. zł.

Koszty działalności POT i 14 ZOPOT w latach 2015–2018 (do 30 czerwca) 
wyniosły odpowiednio: 63,5 mln zł, 42,6 mln zł, 43,2 mln zł i 27,8 mln zł. 
Spadek tych kosztów w latach 2015–2017 wynikał głównie ze zmniejsze-
nia się pozostałych kosztów związanych z realizacją projektów unijnych, 
z 22,8 mln zł w 2015 r. do 1,4 mln zł w 2017 r.

34 Umowa nr POIG.06.03.00-00-001/12 z dnia 28 grudnia 2012 r., umowa nr POIG.06.03.00-00-
001/09 z dnia 12 sierpnia 2009 r., umowa nr UDA-POIG.09.01.00-00-002/14 z dnia 20 sierpnia 
2014 r., umowa nr UDA-POIG.09.02.00-00-002/14 z dnia 20 sierpnia 2014 r., umowa nr UDA-
POIG.09.03.00-00-002/14 z dnia 20 sierpnia 2014 r.

35 W szczególności: kontrole trwałości projektów, prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji 
administracyjnych w sprawie odzyskiwania środków, sporządzanie dyspozycji płatności 
na rzecz beneficjentów.

36 Poddziałanie 3.3.2 POIR 2014-2020, umowa nr II/559/10/50005/200/DFE/16 z dnia 20 września 
2016 r.

37 Np. zakup projektu stoiska, podłączeń technicznych, strojów dla hostess, prezentacji 
audiowizualnych i filmów sprawozdających targi, organizacja konkursów z nagrodami.

38 Dostępne na: https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w zakresie-
k w a l i f i kow a l nosc i-w yd at kow-w-r a m ac h-pr og r a mu- op er ac y jnego -i nt el igent ny-
rozwoj-2014–2020/.
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W latach 2015–2018 (do 30 czerwca) koszty realizacji zadań merytorycz-
nych POT wynosiły odpowiednio: 49% (30,9 mln zł), 73% (31,2 mln zł),  
73% (31,7 mln zł) i 80% (22,3 mln zł) ogółu poniesionych kosztów. 
Koszty funkcjonowania POT w ww. okresie stanowiły, odpowiednio: 16% 
(10 mln zł), 24% (10,3 mln zł), 23% (10 mln zł) i 18% (4,9 mln zł) ogółu 
poniesionych kosztów, i składały się na nie: usługi obce39, wynagrodzenia 
pracowników realizujących zadania z zakresu działalności statutowej POT, 
ubezpieczenia i inne świadczenia oraz koszty pozostałe (tj. koszty Zakła-
dowego Funduszu Świadczeń Socjalnych). Koszty realizacji zadań finanso-
wane z budżetu środków europejskich w latach 2015–2017 zmniejszały się 
odpowiednio: z 36% (22,8 mln zł) do 2% (1 mln zł) i do 3% (1,4 mln zł).

Z kwot dotacji podmiotowej dla POT, w latach 2015–2018 (I połowa) 
ZOPOT wykorzystały odpowiednio: 18,3 mln zł, 20,6 mln zł, 22,1 mln zł 
i 17,9 mln zł. Najwyższe w latach 2015–2018 (I połowa) były koszty dzia-
łalności ogółem ZOPOT w Berlinie, a najniższe w 2015 r. – ZOPOT w Pekinie, 
w 2016 – ZOPOT w Madrycie, w 2017 r. – ZOPOT w Moskwie, a w 2018 r.  
– ZOPOT w Kijowie.

Do kosztów realizacji zadań promocyjnych w 14 ZOPOT zaliczano koszty 
bezpośrednie realizacji zadań promocyjnych (grupa I) oraz koszty bezpo-
średnie robocizny pracowników ZOPOT i świadczenia na ich rzecz (grupa II), 
a do kosztów funkcjonowania ZOPOT, koszty pośrednie funkcjonowania 
biura ZOPOT (grupa III)40. Koszty działalności ogółem 14 ZOPOT wzrastały 
i wyniosły ogółem, odpowiednio w latach 2015–2017: 17,9 mln zł, 20,3 mln zł 
i 21,5 mln zł. Udział 11 ZOPOT w Europie w tych kosztach stanowił odpo-
wiednio: 82,8% (14,8 mln zł), 77,3% (15,7 mln zł) i 80% (17,2 mln zł), 
zaś spoza Europy (w Nowym Jorku, Pekinie, Tokio), odpowiednio: 17,2% 
(3,1 mln zł), 22,7% (4,6 mln zł) i 20% (4,3 mln zł).

W latach 2015–2017 koszty realizacji zadań promocyjnych 14 ZOPOT wzro-
sły o 23%. W 2015 r. wyniosły 15,1 mln zł, w 2016 r. 17,3 mln zł, w 2017 r. 
18,6 mln zł, co stanowiło odpowiednio 84%, 85% i 87% kosztów działal-
ności ZOPOT ogółem. Do kosztów realizacji zadań zgodnie z regulacjami 
wewnętrznymi POT zaliczano koszty wynagrodzeń pracowników ZOPOT 
wraz ze świadczeniami na rzecz tych pracowników (grupa II – Koszty bezpo-
średnie robocizny). Wynosiły one w 2015 r. 8,3 mln zł, w 2016 r. 8,3 mln zł, 
w 2017 r. 8 mln zł, w I połowie 2018 r. 3,7 mln zł. Zostały one ujęte jako 
koszty realizacji zadań w informacji o wykonaniu planów finansowych 
za lata 2015–2018 (I połowa). Koszty funkcjonowania (grupa III) stano-
wiły odpowiednio: 2,8 mln zł, 3 mln zł, 2,9 mln zł, tj. 16%, 15% i 14% kosz-
tów działalności ogółem.

39 Czynsz wynajmu i koszty eksploatacyjne, usługi prawne i audytorskie, koszty utrzymania 
samochodów, materiały biurowe i gospodarcze, wyposażenie, naprawy i konserwacje, inne 
np. opłaty bankowe, opłaty pocztowe itp.

40 Koszty bezpośrednie: grupa I – zakupy materiałów, wyposażenia, usług, w tym umowy zlecenia 
i umowy o dzieło związane z realizacją zadania, projektu (koszty te zawierały m.in. koszty zakupu 
samochodu służbowego oraz opłaty leasingowe z tytułu użytkowania samochodu służbowego); 
grupa II – koszty bezpośrednie robocizny stanowiące koszty zatrudnienia pracowników własnych 
ZOPOT zaangażowanych w realizację zadań oraz świadczeń na rzecz tych pracowników. Koszty 
pośrednie – grupa III stanowią koszty utrzymania stanowiska pracy, lokali biurowych (czynsze, 
energia, ogrzewanie, ubezpieczenie, ochrona, podatki itp.), zakupu materiałów biurowych, 
wyposażenia (meble, sprzęt komputerowy, faks, kserokopiarka itp.), remontów, konserwacji i inne 
koszty, których poniesienie jest konieczne dla wykonywania zadań statutowych ZOPOT.
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Zdaniem NIK niewystarczające było dotychczasowe wykorzystywanie przez 
POT w promocji turystyki za granicą niskokosztowych działań w formule 
home office i agencji PR. W latach 2015–2018 prowadzono je na sześciu 
rynkach, tj. indyjskim (1 sierpnia 2015 r.–31 grudnia 2016 r.), czeskim i sło-
wackim (1 maja–31 grudnia 2018 r.), brazylijskim (10 sierpnia–9 listopada 
2018 r.), węgierskim (26 lipca 2018 r.–30 czerwca 2019 r.), izraelskim 
(1 lutego–31 grudnia 2015 r., 15 marca–31 grudnia 2017 r., 18 lipca– 
–31 grudnia 2018 r.). Działania te dotyczyły m.in. prowadzenia językowych 
stron www.polska.travel, organizacji podróży studyjnych dla touroperato-
rów, dziennikarzy, stoisk promocyjnych na targach turystycznych i akcji 
promocyjnych, jednak nie miały one charakteru ciągłego. Działania pro-
mocyjne na Litwie i Białorusi POT podejmowała tylko okazjonalnie. Koszt 
POT realizacji home office na rynku indyjskim wyniósł 27,5 tys. zł miesięcz-
nie, w tym koszt utrzymania home office – 9,8 tys. zł i był 12 krotnie niższy 
niż średni miesięczny koszt utrzymania ZOPOT w latach 2015–2017 wyno-
szący 330 tys. zł i 4-krotnie niższy niż najniższy miesięczny koszt działal-
ności ZOPOT. Także koszt realizacji działań promocyjnych agencji PR był 
niższy i wynosił miesięcznie od 5,3 tys. zł do 32,1 tys. zł.

POT prowadziła działania promocyjne na: sześciu w 2015 r.41, 
11 w 2016 r.42, 15 w 2017 r.43 i ośmiu w 2018 r.44 rynkach, które nie były 
objęte działaniami ZOPOT ani home office. Polegały one na organizacji 
podróży studyjnych, prasowych i roadshow45 (na 15 rynkach), działaniach 
związanych z utrzymaniem i aktualizacją stron internetowych (na 15 ryn-
kach), reklamie zewnętrznej (na pięciu rynkach), udziale i organizacji stoisk 
na targach turystycznych (na siedmiu rynkach) i innych działaniach PR. 
Na 42 tego typu przedsięwzięcia promocyjne 11 było zorganizowanych 
w ramach Grupy Wyszehradzkiej V–4 (26%).

W 2018 r. POT podjęła współpracę z MSZ w celu utworzenia jednoosobo-
wych przedstawicielstw (biur) POT w siedzibach Instytutów Polskich przy 
ambasadach RP na terenie Węgier, Czech i Izraela. W pismach z 24 lipca 
i 8 października 2018 r. Prezes POT zaproponował, na zasadzie użyczenia 
przestrzeni biurowej utworzenie przedstawicielstw oraz rozpoczęcie ich 
działalności od 1 stycznia 2019 r. Wskazywano m.in. na korzyści z utworze-
nia biur, polegające na rozszerzeniu współpracy MSZ i POT w ramach pod-
pisanego w dniu 29 marca 2018 r. porozumienia o współpracy POT i MSZ 
w zakresie rozwoju i promocji turystyki polskiej. Do zakończenia kontroli 
NIK MSZ nie przedstawił stanowiska.

41 Czechy, Izrael, Azja (Azja Pd-Wsch, Korea, Kazachstan, Tajwan i Hongkong), Ameryka Pd, Litwa, 
Azerbejdżan.

42 Azja, Azja Pd-Wsch, Czechy, Izrael, Węgry, Brazylia, Azerbejdżan, Białoruś, Ameryka Pd, Litwa, 
Bliski Wschód.

43 Ukraina (Lwów), Rosja (Kaliningrad), Izrael, Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Ameryka Pd, Indie, 
Azja Pd-Wsch (Singapur), Kazachstan, Azja (Korea Pd), Cypr, Tajwan, Białoruś.

44 Izrael, Azja (Korea Pd), Azja Pd-Wsch (Singapur), Czechy, Słowacja, Węgry, Bliski Wschód (Dubaj), 
Ameryka Pd.

45 Roadshow oznacza objazd, cykl wyjazdowych spotkań z dziennikarzami/ inwestorami/
klientami.
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Minister będący przewodniczącym Międzyresortowego Zespołu do spraw 
koordynacji zadań Rady Ministrów określonych w KRT 2015 nie zapewnił 
prawidłowego jego działania. W 2015 r. i 2016 r. zaniechał zwołania posie-
dzeń zespołu, co stanowiło naruszenie § 4 ust. 1 pkt 1 zarządzenia w spra-
wie koordynacji zadań Rządu określonych w KRT 2015. Zdaniem NIK podję-
cie prac nad nowym dokumentem strategicznym (PRT 2020) nie zwalniało 
Ministra z realizacji obowiązków w zakresie zwołania w 2015 r. i 2016 r. 
posiedzeń zespołu.

Minister nie przedłożył Prezesowi Rady Ministrów sprawozdania rocznego 
z działalności międzyresortowego zespołu za 2015 r., co stanowiło naru-
szenie § 9 zarządzenia w sprawie koordynacji zadań Rządu określonych 
w KRT 2015, zobowiązującego przewodniczącego zespołu (ministra właści-
wego do spraw turystyki albo wskazanego przez niego sekretarza lub pod-
sekretarza stanu), do przedstawienia sprawozdania do 31 marca 2016 r. 
Ponadto sprawozdanie z działalności zespołu za 2014 r. zostało sporzą-
dzone nierzetelnie. W załączniku nr 1 do tego sprawozdania pn. Informa-
cja o realizacji roku 2014 zadań statutowych Członków Międzyresortowego 
Zespołu, Minister odniósł się do realizowanych zadań w zakresie rozwoju 
sportu powszechnego i wyczynowego, natomiast nie wskazał żadnych dzia-
łań w zakresie rozwoju i promocji turystyki w Polsce. Zdaniem NIK brak 
w sprawozdaniu informacji o działaniach w zakresie turystyki mógł wyni-
kać z braku właściwego nadzoru Ministra nad sporządzaniem dokumen-
tów sprawozdawczych z realizacji dokumentu strategicznego, tj. KRT 2015.

Minister nie sporządził w 2016 r. odrębnego raportu o stanie gospodarki 
turystycznej w latach 2012–2015, pomimo że zapisy KRT 2015 obligowały 
go do jego sporządzenia. NIK nie podzielił wyjaśnienia Dyrektor Departa-
mentu Turystyki MSiT, że omówienie m.in. udziału gospodarki turystycznej 
w PKB Polski w latach 2009–2014 zawarto w opracowywaniu Biała księga 
ustawy o usługach turystycznych, ponieważ dokument ten powstał przed 
zakończeniem 2015 r. (sporządzono 30 października 2015 r.), w związku 
z intensyfikacją prac MSiT nad projektem nowej dyrektywy europejskiej 
w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych.

Minister nie przeprowadził rocznej ewaluacji PRT 2020 za lata 2016–2017 
obejmującej wymagania wskazane w tym programie. W Informacjach 
o realizacji PRT 2020 w 2016 i 2017 r. nie dokonano, zgodnie z wymogami 
wskazanymi w programie, oceny działań oraz wskazania pozytywnych 
i negatywnych czynników wywierających wpływ na wdrażanie wsparcia 
rozwoju turystyki. Ponadto w informacjach nie wskazano wniosków ewa-
luacyjnych z realizacji programu w 2016 i 2017 r., ani też nie odniesiono się 
do potrzeby aktualizacji programu oraz modyfikacji wskaźników realizacji 
celów operacyjnych.

Minister nie przygotował aktualizacji PRT 2020, w tym wskaźników reali-
zacji jej celów. W sporządzonych w Ministerstwie Informacjach o realiza-
cji w 2016 i 2017 r. PRT 2020 nie wskazano żadnych wniosków z realizacji 
programu ani potrzeby aktualizacji programu, w tym modyfikacji wskaź-
ników realizacji celów programu. W dwóch następujących po sobie latach 
realizacji programu (2016, 2017) stwierdzono brak realizacji dwóch wskaź-
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ników, tj. liczby projektów rewitalizacyjnych i długości nowych szlaków tury-
stycznych dofinansowanych z budżetu państwa, w związku z zawieszeniem 
z realizacji konkursu dotyczącego projektów rewitalizacyjnych oraz reali-
zacją zadań dotyczących tylko wspierania renowacji szlaków turystycz-
nych. Ponadto w ww. latach, w związku ze zmianami regulaminu certyfika-
cji punktów i centrów informacji turystycznej wystąpiło stałe niewykonanie 
wskaźnika liczby punktów i centrów informacji turystycznej posiadających 
certyfikat 3 i 4 gwiazdek. Zdaniem NIK zaniechanie przygotowania aktuali-
zacji programu wynikało z nieprzeprowadzania rocznych ewaluacji pro-
gramu za lata 2016–2017.

W latach 2015–2017 osiągnięto wartości mierników w budżecie państwa 
w układzie zadaniowym, z wyjątkiem jednego miernika, tj. liczby osób bio-
rących udział w przedsięwzięciach na rzecz zapewnienia kadr turystycz-
nych w danym roku – dla działania 6.4.4.1.W. Działania na rzecz eduka-
cji profesjonalnych kadr turystycznych (planowano 300 osób, wykonano  
266 osób, tj. zrealizowano w 88,7%). Niewykonanie miernika było nieza-
leżne od działań podejmowanych przez Ministra i wynikało z krótszego 
terminu na zgłaszanie prac magisterskich oraz ze zmiany formuły organi-
zowanej uroczystości wręczenia nagród laureatom na najlepszą pracę magi-
sterską z zakresu gospodarki turystycznej.

Prezes POT nie zatwierdził kart miernika dla czterech zadań, podzadań 
i działań budżetu zadaniowego na 2017 r. Pomimo to je stosował. Zdaniem 
NIK stosowanie niezatwierdzonych kart mierników nie zwalniało Prezesa 
POT jako kierownika jednostki z obowiązku ich zatwierdzenia zgodnie 
z regulacjami wewnętrznymi.

POT nie zamieściła w BZP ogłoszenia o zmianie umowy w sprawie zamówie-
nia publicznego z dnia 30 sierpnia 2017 r. na wykonanie i wdrożenie por-
talu informacyjnego Obserwatorium Turystyki, w części dotyczącej terminu 
wykonania oraz wynagrodzenia i płatności z uwagi na okoliczności, których 
zamawiający nie mógł przewidzieć, dokonanej aneksem nr 1 z dnia 3 stycznia 
2018 r. Było to niezgodne z art. 144 ust. 1c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych46 stanowiącym, że przypadkach, o których 
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3, zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy, 
zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje Urzędowi 
Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie umowy.

Audytor wewnętrzny nie uzgodnił z Prezesem POT zmian w planie audytu 
POT na 2016 r., co stanowiło naruszenie § 10 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego 
oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu47, stanowiącego że zmiana 
w planie audytu wymaga pisemnego uzgodnienia pomiędzy kierownikiem 
komórki audytu wewnętrznego i kierownikiem jednostki.

NIK zauważa, że w skontrolowanych jst (województwach i miastach na pra-
wach powiatu) występowały duże dysproporcje w wysokości wydatków 
na turystykę. W latach 2015–2018 (I połowa) najwięcej środków na tury-
stykę (wraz ze środkami z UE) przeznaczył samorząd województwa pod-

46 Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. Dalej: ustawa Pzp.
47 Dz. U. z 2018 r. poz. 506.
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laskiego – 62,2 mln zł i świętokrzyskiego – 49,9 mln zł, a najniższe środki 
opolskiego – 5,7 mln zł i mazowieckiego – 9,1 mln zł. Spośród skontrolowa-
nych miast najwyższe wydatki realizował Gdańsk – 30,7 mln zł, Warszawa 
– 20,3 mln zł i Białystok – 12,4 mln zł, a najniższe Opole – 2,6 mln zł i Kielce 
– 1,7 mln zł. Także duże były dysproporcje kosztów realizacji zadań statu-
towych ROT (działalności nieodpłatnej i odpłatnej). Najwyższe były koszty 
w latach 2015–2017 w ROT Województwa Świętokrzyskiego – 31,7 mln zł 
i Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej – 8 mln zł, a najniższe w Mazowiec-
kiej ROT – 2,8 mln zł i Podlaskiej ROT – 2,4 mln zł. Dysponowanie wyższymi 
środkami przez jst i ROT wynikało przede wszystkim z realizacji projektów 
dofinansowanych ze środków UE.

Zdaniem NIK słabością organizacyjną w zakresie rozwoju turystyki w regio-
nach, tj. w województwach, gminach i miastach oraz ROT i LOT może być 
brak wymogu prawnego posiadania oddzielnych dokumentów strategicz-
nych dotyczących rozwoju turystyki, obejmujących cele i zadania w zakresie 
promocji turystyki i regionu oraz rozwoju informacji turystycznej.

W sześciu samorządach województw zadania turystyki realizowano w ramach 
ogólnych strategii rozwoju województwa. Wskaźniki realizacji celów dla tury-
styki określono w pięciu jst, z wyjątkiem samorządu województwa dolnoślą-
skiego. W skontrolowanych samorządach województw obszar turystyki został 
ujęty w dokumentach strategicznych rozwoju województwa.

Przykłady
W województwie dolnośląskim obowiązuje Strategia Rozwoju Woje-
wództwa Dolnośląskiego 202048 , obejmująca obszar turystyki. Strategia 
ta nie określała wprost celów szczegółowych rozwoju turystyki, wyzna-
cza natomiast 12 obszarów interwencji, w stosunku, do których podej-
mowano działania wspierające ich rozwój, a które w perspektywie dłu-
gofalowej mają sprzyjać również rozwiązaniom strategicznym w tury-
styce.  Służyć temu ma m.in.  rozwój zrównoważonego transportu  
i poprawa dostępności transportowej (Cel 2); wzrost konkurencyjno-
ści przedsiębiorstw, zwłaszcza Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Cel 3); 
ochrona środowiska naturalnego, efektywne wykorzystanie zasobów oraz 
dostosowanie do zmian klimatu i poprawa poziomu bezpieczeństwa (Cel 4); 
wzrost zatrudnienia i mobilności pracowników (Cel 6); włączenie społeczne, 
podnoszenie poziomu i jakości życia (Cel 7). W dokumencie tym wskazano 
również, że szczególnego znaczenia dla rozwoju turystyki na Dolnym Śląsku 
nabiera realizacja przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury energetycznej, 
polegającego na zmniejszeniu niskiej emisji (smog), poprzez budowę i rozbu-
dowę systemów ciepłowniczych i gazowniczych w miejscowościach turystycz-
nych i uzdrowiskowych. Zamierzone przedsięwzięcia (19) dotyczyły m.in. pro-
mowania regionu jako atrakcyjnego miejsca do uprawiania turystyki, w tym 
promocji produktów turystycznych. Strategia zakłada monitorowanie realizacji 
celów na podstawie przyjętego zestawu wskaźników doraźnych i docelowych, 
przy czym brak było określonych wskaźników dla rozwoju turystyki.

W województwie mazowieckim obowiązuje Strategia Rozwoju Turystyki  
w województwie mazowieckim na lata 2014–202049, obejmująca pięć obsza-
rów skoncentrowanych działań o znaczeniu strategicznym dla rozwoju tury-

48  Strategia ta została przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXXII/932/13 
z dnia 28 lutego 2013 r.

49  Przyjęta uchwałą nr 81/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2015 r.
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styki w województwie mazowieckim: A – Systemowe zarządzanie polityką 
turystyczną; B – Wizerunek i informacja turystyczna Mazowsza; C – Wzmoc-
nienie branży turystycznej Mazowsza; D – Aktywizacja turystyczna mazowiec-
kiej młodzieży; E – Większa spójność Mazowsza i Warszawy. Każdy obszar 
strategiczny zawiera opisy programów, zakładane do osiągnięcia cele, formy 
realizacji oraz wskazane źródła finansowania. Wskazano sposób zarządza-
nia strategią, zasady monitorowania programów strategicznych oraz sposób 
dokonania okresowej oceny postępów (ewaluację stopnia osiągnięcia celów). 
Oceny efektywności i skuteczności realizacji działań dokonano w sporządzo-
nych raportach za lata 2015–2016 oraz za rok 2017. Wszystkie cele określone 
w poszczególnych obszarach strategicznych na lata 2015–2017 zostały osią-
gnięte w zakładanych wielkościach. W okresie objętym kontrolą dwukrotnie 
przeprowadzono ewaluację okresową (w 2016 i 2017 r.). Ewaluacja przepro-
wadzona została na poziomie celów strategicznych, obszarów strategicznych 
i całej Strategii. Wskazane zostały m.in. nazwy zrealizowanych projektów, ich 
krótki opis, zakładane wskaźniki realizacji celów oraz osiągnięte rezultaty.  
Dla każdego z programów strategicznych, oceniono w skali procentowej uzy-
skany w danym roku rezultat tego programu w stosunku do rezultatu ocze-
kiwanego, następnie dokonano przeliczenia zbiorczego. Wszystkie projekty 
konkursowe w każdym roku budżetowym zostały zrealizowane i rozliczone,  
a oczekiwane rezultaty osiągnięte. Poziom realizacji Strategii za lata 2015  
i 2016 wyniósł 75%, a za rok 2017 – 82,6%.

W województwie opolskim obowiązuje Strategia Rozwoju Województwa 
Opolskiego do 2020 r.50, która obejmuje 10 celów strategicznych, wśród któ-
rych znajdował się jeden cel strategiczny 5 Nowoczesne usługi oraz atrakcyjna 
oferta turystyczno-kulturalna, w ramach którego przewidziano cel operacyjny 
5.3. Rozwój usług turystyki, kultury i sportu oraz ich infrastruktury. Wskaźniki 
związane z rozwojem turystyki określono poprzez wskaźnik liczby turystów 
w tys. (krajowych i zagranicznych) korzystających z noclegów w turystycznych 
obiektach zbiorowego zakwaterowania oraz liczbę miejsc noclegowych w tury-
stycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania. Dla tych wskaźników okre-
ślono wartość bazową z 2011 r. na poziomie odpowiednio 242 tys. turystów 
oraz 8.213 miejsc noclegowych oraz wartość docelową w 2020 r., tj. odpo-
wiednio 260 tys. turystów oraz wzrost w odniesieniu do miejsc noclegowych.  
Nie przyjęto wartości pośrednich wskaźników na lata 2015–2018. W sporzą-
dzonym przez Urząd Marszałkowski w 2017 r. raporcie z monitoringu strategii 
za lata 2013–2015, liczba turystów (krajowych i zagranicznych) korzystających 
z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania wynosiła 
w 2015 r. 329 tys. (wzrost o 36% do roku bazowego), a liczba miejsc noclego-
wych w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania wyniosła 9401 
(wzrost o 14,5% do roku bazowego). W urzędzie brak było danych dotyczą-
cych wartości uzyskanych wskaźników za lata 2016–2017. Z danych Urzędu 
Statystycznego w Opolu wynika, że na koniec 2017 r. wskaźniki zostały osią-
gnięte i wynosiły odpowiednio 422 tys. (wzrost o 74%) i 9.967 (wzrost o 21%). 
W badanym okresie strategia nie była poddawana ewaluacji.

W województwie podlaskim obowiązuje zaktualizowana Strategia Roz-
woju Województwa Podlaskiego do 2020 r.51. W strategii nie określono odręb-
nych celów i zadań związanych z promocją turystyki oraz funkcjonowaniem 
i rozwojem informacji turystycznej. Dwa cele strategiczne: nr 1 Konkuren-
cyjna gospodarka oraz nr 2 Powiązania międzynarodowe i krajowe dotyczyły  
m.in. turystyki. W województwie nie przyjęto odrębnego dokumentu doty-
czącego rozwoju turystyki, ponieważ strategia przyjęła taki sposób określe-

50 Przyjęta uchwałą nr XXV/325/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.
51 Przyjęta uchwałą nr XXXI/374/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 9 września 2013 r.
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nia celów strategicznych i operacyjnych, że nie odnoszą się one co do zasady 
do poszczególnych branż/sektorów, lecz dotyczą stwarzania warunków do roz-
woju gospodarki w ogóle, poprawy sytuacji w różnych sferach życia społeczno-
-gospodarczego, tym samym obejmują również turystykę. Istnienie odrębnych 
strategii/programów dotyczących poszczególnych sektorów życia społeczno-
-gospodarczego w ramach ogólnej strategii rozwoju województwa zależy 
do oceny zasadności ich przyjęcia przez poszczególne zarządy/sejmiki woje-
wództw. Przyjętymi w strategii wskaźnikami dotyczącymi pomiaru realizacji 
celów były: PKB na jednego mieszkańca i liczba firm na 10 tys. mieszkańców 
w zakresie celu strategicznego nr 1 oraz Konkurencyjna gospodarka oraz war-
tość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca i udział kapitału zagranicznego 
ulokowanego w województwie podlaskim w całkowitej wartości tego kapitału 
w Polsce w zakresie celu strategicznego nr 2. Zgodnie z założeniami strate-
gii, określone w niej wskaźniki powinny zostać osiągnięte w 2020 r., tj. ostat-
nim roku jej obowiązywania. Wskaźniki osiągnięcia celów miały być na  
bieżąco monitorowane w oparciu o dane statystyki publicznej. Żaden z przyję-
tych wskaźników nie odnosił się wyłącznie do turystyki lub promocji regionu.

W województwie pomorskim obowiązuje Strategia Rozwoju Województwa 
Pomorskiego 202052 w której określono Cel operacyjny 1.3. Unikatowa oferta 
turystyczna i kulturalna i przyjęto dwa kierunki działania związane z tury-
styką: 1.3.1. Rozwój sieciowych i kompleksowych produktów turystycznych 
i 1.3.2. Stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości oferty kulturalnej. Narzę-
dziem realizacji strategii były Regionalne programy strategiczne, m.in. Program 
Pomorska podróż53 obowiązujący od 20 sierpnia 2013 r. W ramach celu Uni-
katowa oferta turystyczna i kulturalna określono dwa cele szczegółowe wraz 
z priorytetami: 1) Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dzie-
dzictwa kulturowego i naturalnego: Priorytet 1.1 Opieka i ochrona dziedzictwa  
kulturowego i naturalnego, Priorytet 1.2 Zrównoważone wykorzystanie dziedzic-
twa naturalnego, 2) Całoroczna, sieciowa i kompleksowa oferta, wzmacniająca 
wizerunek regionu: Priorytet 2.1 Nowoczesne rozwiązania infrastrukturalne 
i przestrzenne, Priorytet 2.2 Oferta czasu wolnego, Priorytet 2.3 Rozpoznawalny 
turystyczny wizerunek regionu. Dla określonych w Programie Pomorska Podróż 
celów i priorytetów określono wskaźniki produktu i rezultatu, określając ich 
wartość docelową do osiągnięcia w 2020 r., nie określono natomiast wartości 
docelowych do osiągnięcia w kolejnych latach realizacji programu. Dla celu 
głównego wartość docelowa miernika została określona jako „miejsce wśród 
trzech najlepszych województw w kraju dla wskaźników: liczba turystów  
krajowych i zagranicznych, liczba korzystających z noclegów na 1000 mieszkań-
ców, liczba widzów i słuchaczy teatrów i instytucji muzycznych oraz zwiedza-
jących muzea na 1000 mieszkańców i jako „średnioroczny wzrost o 3%” dla 
wskaźnika liczba turystów korzystających z noclegów poza sezonem turystycz-
nym. Wskaźniki te na koniec 2016 r. zostały zrealizowane. Raport z realiza-
cji Programu Pomorska podróż za rok 2017, określał wielkość wskaźników  
osiągniętą na koniec 2017 r. liczoną od rozpoczęcia realizacji Programu. Od roz-
poczęcia realizacji Programu do końca 2017 r. wzrosła wartość dwóch wskaźni-
ków ustalonych dla celu głównego i celów szczegółowych Programu, jednakże 
w przypadku wskaźników produktu i rezultatu określonych dla priorytetów 
do końca 2017 r. nastąpił wzrost w sześciu z 13 wskaźników.

52 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 
24 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.

53 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 912/272/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 
2013 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności 
kulturalnej i turystycznej, Uzasadnienia oraz Podsumowania do Regionalnego Programu 
Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej, ze zm.
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W obowiązującej w województwie świętokrzyskim Strategii Rozwoju 
Województwa Świętokrzyskiego do roku 202054 wśród celów operacyjnych  
właściwych w zakresie turystyki służących realizacji celu strategicznego 2 
Koncentracja na kluczowych gałęziach i branżach dla rozwoju gospodarczego 
regionu wymieniono pakietyzację (kompleksowość) i komercjalizację pro-
duktu turystycznego – czyli rynkową grę zespołową, a wskaźnikiem realizacji 
tego celu określono udzielone noclegi na 1000 mieszkańców w stosunku do śred-
niej krajowej. Przeprowadzone badanie ewaluacyjne w grudniu 2017 r. zostało 
wykonane w kontekście wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ) na lata 2014–2020 na realizację jej celów. 
W opracowaniu podano, że wskaźnik udzielone noclegi na 1000 mieszkańców 
w stosunku do średniej krajowej, wyniósł w województwie świętokrzyskim 
w 2016 r. – 13,5 i był niższy od krajowego – 19,5. Wartość wskaźnika w woje-
wództwie wzrosła w porównaniu do 2010 r. oraz 2013 r., wynoszącego odpo-
wiednio 9,5 oraz 11,2 (wskaźnik krajowy w tych latach wyniósł odpowiednio 
15,8 oraz 17,7). W opracowaniu zwrócono uwagę na potrzebę zagospodaro-
wania potencjału turystycznego oraz że stan ten jest wynikiem niewielkiego 
wdrożenia RPOWŚ dla działań w zakresie turystyki.

Wszystkie skontrolowane miasta bazowały na miejskich strategiach roz-
woju, w których przewidywano cele i zadania strategiczne dotyczące tury-
styki, w tym m.in. jej promocji. Tylko miasto Wrocław posiadało odrębny 
dokument dotyczący turystyki – Program rozwoju turystyki we Wrocła-
wiu, przy czym został on przyjęty w 1996 r. i nie zawierał celów w zakresie 
turystyki, wskaźników realizacji działań oraz zasad monitorowania i ewalu-
acji. W Gdańsku cele i zadania dotyczące obszaru turystyki zostały zawarte 
natomiast w programach operacyjnych – Programy Operacyjne Gdańsk 
2023, przyjętych w 2015 r. W skontrolowanych miastach realizację celów 
i zadań strategii mierzono za pomocą wskaźników (od dwóch w Opolu 
do 58 w Warszawie), przy czym przyjmowano wskaźniki mierzone corocz-
nie w stosunku do wskaźnika bazowego, wskaźniki docelowe (na ostatni 
rok obowiązania strategii) w stosunku do wskaźnika bazowego oraz wskaź-
niki kontekstowe (mierzone wzrostem w stosunku do poprzedniej wartości 
wskaźnika lub wartości wskaźnika bazowego).

W skontrolowanych miastach usytuowanie turystyki w dokumentach stra-
tegicznych było następujące:

Przykłady
W mieście Białystok obowiązywała Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku 
na lata 2011–2020 Plus55. W obszarze kultury, sportu i turystyki określono 
w niej cel strategiczny: Atrakcyjność i dostępność oferty kulturalnej, sportowej, 
turystycznej i rekreacyjnej, i w ww. celu priorytety Tworzenie regionalnego cen-
trum turystycznego oraz Wspieranie przedsiębiorczości w sferze turystyki i dzia-
łalności kulturalnej. W strategii przyjęto 11 wskaźników monitorowania reali-
zacji celów i priorytetów w zakresie turystyki (m.in. liczba turystów krajowych 
korzystających z noclegów w mieście; liczba turystów zagranicznych korzystają-
cych z noclegów w mieście; liczba miejsc noclegowych; liczba hoteli; liczba obiek-
tów zbiorowego zakwaterowania o standardzie poniżej standardu hotelowego 

54 Przyjęta uchwałą nr XXXIII/589/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 
2013 r.

55 Przyjęta uchwałą Nr LVIII777/10 Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie przyjęcia „Strategii 
Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011–2020 plus”.

Strategie rozwoju 
turystyki w miastach  

oraz ich monitorowanie
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oraz liczba podmiotów gospodarczych w sferze usług turystycznych i hotelo-
wych w stosunku do liczby podmiotów gospodarki narodowej ogółem). W latach  
2015–2017 osiągnięto zakładany wzrost wartości 10 z 11 wskaźników w porów-
naniu do bazowych danych z 2008 r. przyjętych w strategii, przy czym w badanych 
latach 2015–2018 (I półroczu) uzyskiwano rezultaty na zbliżonym poziomie.

Nierzetelnie określono i weryfikowano wartość dwóch z 11 wskaźników doty-
czących turystyki w ww. strategii, tj. funkcjonowanie lokalnej organizacji tury-
stycznej oraz liczba hoteli. Nie określono osiągniętej zmiany wartości wskaź-
nika funkcjonowanie lokalnej organizacji turystycznej w porównaniu do bazo-
wego roku 2008. W publikowanych raportach z monitoringu ww. strategii 
za lata 2015 i 2016, a także w wewnętrznych informacjach komórek orga-
nizacyjnych urzędu za 2017 r. i I półrocze 2018 r., wartość wskaźnika funk-
cjonowanie lokalnej organizacji turystycznej błędnie określono na 1, pomimo 
współpracowania Miasta z trzema LOT. Nie było także możliwe określenie, czy 
i w jakim stopniu nastąpił wzrost wartości tego wskaźnika. W ww. raportach 
za lata 2015–2016 i w informacji Departamentu Strategii i Rozwoju za 2017 r. 
wartość wskaźnika liczba hoteli określono według statystycznych danych GUS 
na kolejno 13, 14 i 15, tj. bez uwzględnienia sprawdzalnej ewidencji prowa-
dzonej przez Marszałka Województwa Podlaskiego, publikowanej na stronie 
internetowej MSiT56. Zgodnie z jej danymi liczba hoteli w latach 2015–2017 
wyniosła 14, 16 i 16.

W mieście Gdańsk obowiązywała strategia Gdańsk 2030 Plus Strategia Roz-
woju Miasta57. Rada Miasta Gdańska nie uchwaliła osobnego dokumentu 
w postaci strategii rozwoju turystyki, a kwestie dotyczące tego obszaru zostały 
zawarte w Programach Operacyjnych Gdańsk 2023 przyjętych przez Radę Mia-
sta Gdańska uchwałą nr XVII/514/2015 w dniu 17 grudnia 2015 r. Programy 
Operacyjne obejmowały dziewięć obszarów (Edukację, Zdrowie publiczne 
i sport, Integrację społeczną i aktywność obywatelską, Kulturę i czas wolny, 
Innowacyjność i przedsiębiorczość, Atrakcyjność inwestycyjną, Infrastrukturę, 
Mobilność i transport, Przestrzeń publiczną), do roku 2023. Programy Opera-
cyjne charakteryzowały się większą szczegółowością i krótszym czasem obo-
wiązywania, powiązanym z okresem programowania i rozliczania projektów 
wspieranych środkami unijnymi. Programy konkretyzowały zadania i działania  
planowane do realizacji w Gdańsku w najbliższych latach. W strategii w obsza-
rze Gospodarka i transport określono cel strategiczny Wykorzystywanie  
potencjału i zasobów turystycznych dla zwiększenia konkurencyjności oraz 
atrakcyjności miasta. W strategii nie określono wskaźników oraz nie przyjęto 
zasad monitorowania i ewaluacji celów tej strategii. Wskazano, że zasadniczym 
czynnikiem w realizacji celów strategii jest konsekwentne wdrażanie przyję-
tych rozwiązań oraz stały monitoring prowadzony na każdym etapie imple-
mentacji. Działania te dopełniać miał monitoring realizacji i stopnia osiąga-
nia celów Programów Operacyjnych, zgodnych z priorytetowymi wartościami 
określonymi w chmurach idei, jak i celami strategicznymi. Do każdego celu 
w Programach Operacyjnych przypisano wskaźniki, które nie zostały okre-
ślone liczbowo, natomiast ich wzrost badano rok do roku. W latach 2015–2017 
zakładane wskaźniki realizacji celów operacyjnych w Programach Operacyj-
nych w dziedzinie turystyki dla dwóch celów: Wzmocnienie ponadlokalnego 
i międzynarodowego znaczenia Gdańska poprzez kulturę i Podnoszenie jakości 
zarządzania w kulturze i turystyce wzrastały (9 z 10 wskaźników), a w przy-
padku jednego wskaźnika, tj. Przystępność i jakość wielojęzycznego oznakowa-
nia miasta w ocenie turystów jego wartość spadła, z 4,09 do 4.

56 https://turystyka.gov.pl/cwoh/index
57 Przyjęta została uchwałą nr LVII/1327/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r. 

w sprawie „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta”.
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W mieście Kielce zadania dotyczące rozwoju turystyki zostały ujęte w Strate-
gii Rozwoju Miasta Kielce na lata 2007–2020, przyjętej uchwałą Rady Miejskiej 
w Kielcach Nr VII/123/2007 z dnia 29 marca 2007 r., zaktualizowaną trzy-
krotnie w latach 2015–2016. Po aktualizacji strategii w 2015 r. określono pięć 
celów strategicznych, z czego w dwóch wskazano zadania dotyczące promocji 
i rozwoju turystyki. W ramach celu strategicznego nr 2 Kielce atrakcyjne dla 
biznesu, osób przedsiębiorczych i kreatywnych, określono cel operacyjny Wyko-
rzystanie potencjału turystycznego i rekreacyjnego Kielc. Natomiast w ramach 
celu strategicznego nr 3 Zielone i czyste Kielce, określono cel operacyjny 
Ochrona i promocja walorów przyrodniczych Kielc oraz rozbudowa strefy rekre-
acyjnej bazującej na atrakcyjności przyrodniczej miasta. W wyniku realizacji 
strategii wskaźnik kontekstowy celu operacyjnego z zakresu rozwoju i pro-
mocji turystyki wzrósł, dziewięć wskaźników (produktu i rezultatu) realizo-
wanych działań wzrosło, pięć wskaźników się obniżyło, a trzy pozostały na  
niezmienionym poziomie. Miasto nie określiło jednak wartości bazowej i doce-
lowej dla wskaźników kontekstowych, produktu i rezultatu, co w ocenie NIK 
nie pozwalało na dokonanie właściwej oceny skuteczności realizacji strategii 
oraz efektów działań w obszarze turystyki, w tym jej promocji. Zdecydowano 
się w pierwszej kolejności określić dynamikę poszczególnych procesów i na 
podstawie badanych wskaźników z trzech czy czterech lat zaobserwować zary-
sowujące się trendy, które w kolejnej latach pozwolą określić realne, oczeki-
wane wartości do osiągnięcia.

W mieście Opole działania oraz mierniki realizacji celów w dziedzinie tury-
styki i promocji turystycznej zostały określone w Strategii Rozwoju Opola 
w latach 2012–2020 oraz Strategii Promocji Marki Opole do roku 202258. 
W latach 2013–2016 odnotowano wzrost wskaźników realizacji celów w Stra-
tegii Rozwoju Opola, tj. liczby udzielonych noclegów w obiektach zbiorowego 
zakwaterowania z 197,8 tys. w 2012 r. do 239,7 tys. w 2015 r. i 314,4 tys. 
w 2016 r. oraz liczby miejsc noclegowych z 2,1 tys. w 2012 r. do 2,6 tys. w 2015 r. 
i 2,9 tys. w 2016 r. Miasto nie posiadało danych w ww. zakresie za 2017 r. 
z uwagi na fakt, że wartości wskaźników pozyskiwane były z publikacji uka-
zującej się w cyklu dwuletnim. Ponadto w latach 2017–2018 (I półrocze) 
utworzono 3,2 km tras turystycznych, tj. Opole dawniej i dziś oraz Śladami  
sławnych Opolan. Z zaplanowanych w ramach rozwoju turystyki zadań, do dnia 
zakończenia kontroli NIK nie utworzono szlaku turystycznego wzdłuż daw-
nych murów i bram miejskich, którego realizacja miała nastąpić w latach  
2014–2016. Raporty o stanie realizacji strategii nie zawierały również infor-
macji o utworzeniu szlaku turystycznego Opole nad Odrą w ramach zadania 
Wykorzystanie potencjału rzeki Odry, którego termin zakończenia realizacji 
określono na 2020 r.

W mieście stołecznym Warszawa obowiązywała Strategia rozwoju m.st. Warszawy 
do 2020 r.59 (Strategia 2020), którą w 2018 r. zastąpiono Strategią Rozwoju 
m.st. Warszawy do 2030 r.60 (Strategia#Warszawa2030). W nowym doku-
mencie nie wyodrębniono celów związanych z rozwojem funkcji turystycznej  
Miasta. W dniu 28 czerwca 2018 r. Prezydent m.st. Warszawy zainicjował pro-
ces opracowania Polityki rozwoju turystyki m.st. Warszawy. Podmiotem wskaza-
nym do jej opracowania było Stołeczne Biuro Turystyki (STB) wspólnie z Biu-
rem Marketingu Miasta, jako komórką wiodącą. Do dnia zakończenia kontroli 

58 Odpowiednio przyjęte: uchwałą Nr XXXV/549/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r. 
w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Opola w latach 2012–2020 (dalej: Strategia Rozwoju Opola) 
oraz uchwałą Nr LV/1088/18 Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia 
Strategii Promocji Marki Opole do roku 2022.

59 Przyjęta uchwałą Nr LXH/1789/2005 Rady m.st. Warszawy z 24 listopada 2005 r.
60 Przyjęta uchwałą nr LXVI/1800/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2018 r.
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opracowano wstępny projekt ww. dokumentu. Postęp realizacji Strategii 2020 
mierzono przy pomocy 58 wskaźników przypisanych celom operacyjnym.  
Nie utworzono w sposób sformalizowany systemu monitoringu i ewaluacji 
ww. strategii. Na podstawie analizy wskaźników, corocznie przygotowywano 
raport z monitoringu wskaźnikowego61. Miasto do 2013 r. prowadziło rów-
nież monitoring realizacji poszczególnych zadań Strategii 2020, którego wyniki 
zamieszczano w opracowywanych co dwa lata raportach. W 2014 r. został 
przygotowany raport podsumowujący realizację Strategii wg stanu na 2013 r.,  
a w 2015 r. zrealizowano ewaluację mid-term strategii. W 2015 r. rozpoczęły 
się prace nad Strategią#Warszawa2030, wobec czego, w szczególności wobec 
wniosków i rekomendacji płynących z ewaluacji w 2015 r średnioterminowej 
mid-term, odstąpiono od dalszego prowadzenia monitoringu.

W mieście Wrocław uchwałą nr XXXI/351/96 z dnia 23 listopada 1996 r. Rada 
Miejska Wrocławia przyjęła Program rozwoju turystyki we Wrocławiu. W doku-
mencie tym określono siedem grup działań, mających na celu rozwój turystyki, 
związanych z: 1) polityką wydawniczą, 2) spełnianiem oczekiwań turystów, 
3) zwiększeniem turystyczno-kulturalnej atrakcyjności Wrocławia, 4) uregu-
lowaniem i ułatwieniem funkcjonowania wrocławskich instytucji turystycz-
nych, 5) pilnym stworzeniem wspólnych programów działań proturystycznych 
z gminami: Sobótka, Miękinia, Środa Śląska, Czernica, Krośnice, Milicz, Obor-
niki Śląskie, Wołów, Żmigród, Twardogóra i innymi gminami, 6) zwiększeniem 
atrakcyjności Wrocławia dla jego mieszkańców, 7) działaniami oświatowo-
-wychowawczymi. Przedmiotowy Program od 22 lat nie był aktualizowany, 
ani też nie został uchylony oraz zawierał zdezaktualizowane dane dotyczące 
oceny sytuacji w zakresie turystyki we Wrocławiu. Poza ww. Programem, dzia-
łania strategiczne Wrocławia ukierunkowane na rozwój turystyki znalazły się 
także w Założeniach polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na 2018 r.62 
Spośród 179 działań opisanych w tym dokumencie, tylko cztery miały bezpo-
średni związek z turystyką, i dotyczyły: wzrostu konkurencyjności lokalnego 
handlu w oparciu o walory regionalne, turystyczne i historyczne (działanie 87), 
prowadzenia centrum informacyjnego na Ostrowie Tumskim (działanie 133), 
realizacji programu ścieżek kulturowych Czterech Świątyń (działanie 135) oraz 
popularyzacji Wrocławia jako atrakcyjnego ośrodka turystycznego z udziałem 
mieszkańców (działanie 151). Natomiast w Strategii Wrocław 2030, uchwalo-
nej przez Radę Miejską Wrocławia w dniu 15 lutego 2018 r., kwestie związane 
z turystyką nie były odzwierciedlone w formie konkretnych zadań do wyko-
nania, a miały jedynie charakter hasłowy. Zarówno w Programie rozwoju tury-
styki we Wrocławiu, jak i w Założeniach polityki społeczno-gospodarczej Wro-
cławia na 2018 r., nie wskazano wskaźników, pozwalających na wymiarowanie 
realizacji celów. W założeniach, określonych podczas rozpoczętych w 2008 r. 
przygotowań organizacji Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, znalazł 
się zapis o podwojeniu liczby turystów odwiedzających Wrocław. W latach  
2011–2015 liczba turystów odwiedzających Wrocław sukcesywnie rosła, 
tj. z 2,3 mln w 2011 r., poprzez 2,5 mln w 2012 r., 2,8 mln w 2013 r., 3,1 mln 
w 2014 r. do 3,4 mln w 2015 r. Ze względu na brak oddzielnego dokumentu 
strategicznego w zakresie rozwoju turystyki, czym naruszono postanowie-
nia regulaminu organizacyjnego Urzędu, przygotowany ma zostać dokument 
Koncepcja rozwoju turystyki we Wrocławiu do roku 2023, po przeprowadzeniu 
badań dotyczących Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 i World Games 
2017 oraz konsultacji z branżą turystyczną.

61 https://pliki.um.warszawa.pl/index.php/s/wW8mrFKspb4HrMG
62 Przyjętych uchwałą nr XLIH/934/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2017 r.
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W skontrolowanych ROT w różny sposób określano strategiczne cele, zada-
nia i wskaźniki ich realizacji w zakresie rozwoju turystyki. ROT opierały 
swoje działania na corocznie uchwalanych planach działań merytorycz-
nych. Spośród sześciu skontrolowanych ROT, tylko w dwóch (ROT Woje-
wództwa Świętokrzyskiego i Opolska ROT) przyjęto odpowiednio odrębną 
wewnętrzną strategię oraz główne kierunki działania i rozwoju, w tym 
promocji turystyki. W dwóch – dokumentem określającym długofalowe 
działania były Strategie Rozwoju Województwa (Podlaska ROT, Mazo-
wiecka ROT), a w dwóch – w roczne plany działalności merytorycznej ROT 
(Pomorska ROT, Dolnośląska ROT). W Mazowieckiej ROT w 2018 r. uchwa-
lono po raz pierwszy długofalowy plan działania w zakresie promocji tury-
stycznej Mazowsza na rok 2018 z perspektywą do roku 2023, tj. określający 
długofalową wizję i misję tego ROT oraz główne kierunki działań realizacyj-
nych w okresie pięcioletnim, a Podlaska ROT podjęła w 2018 r. (w trakcie 
kontroli NIK) działania w celu w opracowania i przyjęcia strategii działań 
turystycznych oraz powołania grupy roboczej do stworzenia tego doku-
mentu. Brak w ROT długofalowych dokumentów strategicznych w zakresie 
rozwoju turystyki, a także duże zróżnicowanie co do formy tych dokumen-
tów, zdaniem NIK świadczy o niskim poziomie zarządzania strategicznego 
turystyką oraz poprzez brak wyznaczenia celów długofalowych organiza-
cji, niższe tempo rozwoju turystyki w regionie, w tym promocji turystyki.

Poniżej przedstawiono informację o dokumentach strategicznych rozwoju 
turystyki w ROT:

W Podlaskiej ROT nie przyjęto strategii lub programu rozwoju turystyki, 
w tym działań w zakresie promocji turystycznej oraz rozwoju informacji tury-
stycznej w regionie, w której określone zostałyby cele działalności, wskaźniki/
wartości pomiaru stopnia ich realizacji. W rezultacie nie dokonywano pomiaru 
skuteczności działań promocyjnych i założeń strategicznych. Działania Podla-
skiej ROT bazują na realizacji założeń określonych w Strategii Rozwoju Woje-
wództwa Podlaskiego do 2020 r. W toku kontroli NIK, w dniu 23 listopada 
2018 r. podczas Walnego Zebrania Członków Podlaskiej ROT, Prezes Zarządu 
przedstawił propozycję opracowania i przyjęcia strategii działań turystycznych 
Podlaskiej ROT oraz powołania grupy roboczej do stworzenia tego dokumentu.

Pomorska ROT określała długofalowe cele i kierunki działania w rocznych 
planach działalności merytorycznej, bez przyjęcia odrębnego programu lub 
strategii rozwoju turystyki, zawierającej założenia promocji turystycznej. Plany 
działalności merytorycznej, plany finansowe na lata 2015–2018 oraz sprawoz-
dania z działalności merytorycznej i finansowej za lata 2015–2017 r. zostały 
zatwierdzone w formie uchwały Walnego Zebrania Pomorskiej ROT. Nie przy-
jęto formalnego dokumentu – programu/strategii zawierającego założenia pro-
mocji turystycznej, albowiem zdaniem ROT dokumenty strategiczne na szcze-
blu regionalnym i krajowym były wystarczające do prowadzenia działań i nie 
wymagały tworzenia dodatkowych indywidualnych opracowań.

W ROT Województwa Świętokrzyskiego Zarząd przyjął uchwałą z 15 grud-
nia 2014 r. Strategię Rozwoju Turystyki w Województwie Świętokrzyskim na lata 
2014–2020, w której określono cztery strategiczne obszary koncentracji dzia-
łań, tj. Skomercjalizowana oferta turystyczna regionu; Funkcjonalnie zorganizo-
wana, zrównoważona przestrzeń turystyczna oraz wysoka dostępność regionu 
i jego atrakcji; Wysoki potencjał kadrowy i organizacyjny; Zintegrowany mar-
keting regionu i efektywna komunikacja marketingowa. W harmonogramie 

Strategie rozwoju 
turystyki i plany 
działania w ROT
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wdrażania Strategii, w ostatnim z ww. obszarów, przyjęto cztery cele opera-
cyjne: nr 1 – Kontynuacja budowy rozpoznawalnej i silnej marki województwa 
o wyróżniającym się wizerunku; nr 2 – Efektywne wsparcie promocyjne produk-
tów turystycznych; nr 3 – Uruchomienie specjalnych projektów promocyjnych; 
nr 4 – Budowa i wdrożenie marketingowej Platformy Współpracy pomiędzy part-
nerami rynku. Strategia określiła zadania w zakresie ciągłej, bieżącej obserwa-
cji procesu jej wdrażania, w tym cyklicznego raportowania postępów jej wdra-
żania – monitoring oraz coroczną ocenę stopnia osiągnięcia celów strategii  
– ewaluację. W Strategii założono monitorowanie na poziomie poszczególnych 
projektów oraz na poziomie całych obszarów koncentracji działań, a ewaluację 
na trzech poziomach: całej Strategii, obszarach koncentracji działań i celach 
strategicznych, jednak nie określono w niej zakładanych wskaźników ich reali-
zacji. Zarządowi przedłożono w latach 2015–2017 roczne raporty z ewaluacji 
i monitoringu strategii. Raporty te zawierały punktację w obszarach, celach 
i działaniach, sporządzaną w formie gotowego szablonu zarówno do założeń 
jak i raportów z ewaluacji i monitoringu. Nie wskazano wskaźników, ponieważ 
zgodnie z założeniami strategii nad całością jej wdrażania oraz monitorowa-
nia i ewaluacji czuwa ROT jako efektywna platforma współpracy wszystkich 
interesariuszy rynku turystycznego regionu w tym przede wszystkim: samo-
rządu województwa, samorządów lokalnych, branży turystycznej oraz orga-
nizacji pozarządowych. W celu optymalizacji procesu wdrażania oraz jasnego 
zdefiniowania obszarów odpowiedzialności w ramach ROT powstał Komitet 
Wdrażający Strategię. W ramach Komitetu powołani Koordynatorzy Obszarowi 
odpowiadają za raportowanie projektów.

Opolska ROT do 15 czerwca 2018 r. nie posiadała programu lub strate-
gii rozwoju turystyki ani głównych kierunków organizacyjnych i programo-
wych. Uchwalone w czerwcu 2018 r. Główne kierunki działania i rozwoju Opol-
skiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na lata 2018–2023 powstały tylko  
ze względu na potrzebę posiadania takiego dokumentu w związku z realizacją 
projektów transgranicznych. W głównych kierunkach działania wyszczegól-
niono formy i obszary działania ROT (m.in. zamki i pałace Śląska Opolskiego, 
turystykę rowerową, dziedzictwo kulturowe), wiodące produkty (Szlak Kuli-
narny województwa opolskiego) oraz wskazano na ścisłą współpracę z Samo-
rządem Województwa Opolskiego. W dokumencie nie przewidziano form 
i zasad monitorowania realizacji przyjętych działań. Przyjęte główne kierunki 
działania były spójne ze Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.

W Mazowieckiej ROT dokumentem planistycznym była przyjęta przez samo-
rząd województwa mazowieckiego Strategia Rozwoju Turystyki w wojewódz-
twie mazowieckim na lata 2014–2020, która wskazuje główne kierunki rozwoju 
turystyki ROT. Mazowiecka ROT była koordynatorem podczas opracowywa-
nia tej strategii na zlecenie samorządu na podstawie zawartej umowy. Plany 
działalności opracowywane odrębnie na każdy rok, miały charakter planów 
operacyjnych do strategii. Zgodnie z postanowieniami statutu Mazowieckiej 
ROT Walne Zebranie Członków, w marcu każdego roku, zatwierdzało w dro-
dze uchwał plan działalności i plan finansowy na dany rok oraz sprawozda-
nie finansowe za rok poprzedni. W latach 2015–2017 były to roczne plany 
działania, a w 2018 r. uchwalono po raz pierwszy długofalowy plan działa-
nia w zakresie promocji turystycznej Mazowsza na rok 2018 z perspektywą 
do roku 2023. Dokument ten określa długofalową wizję i misję ROT oraz 
główne kierunki działań realizacyjnych w okresie pięcioletnim. Dokument ten 
nie określa wskaźników realizacji działań np. na kolejne lata i na rok 2023.

Dolnośląska Organizacja Turystyczna (DOT) nie posiadała programu lub 
strategii rozwoju turystyki, w tym promocji turystki. Walne Zebranie Członków 
uchwalało tylko plany roczne, w których wskazywało planowane do realizacji 
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w danym roku zadania, natomiast nie określało głównych kierunków organi-
zacyjnych i programowych, nie wskazywało w nich też preferowanych rodza-
jów turystyki. DOT monitorował efekty swoich działań poprzez m.in. analizę 
liczby turystów odwiedzających punkty informacji turystycznej, liczbę osób 
odwiedzających stoiska wystawiennicze, liczbę wydanych materiałów oraz sta-
tystki na stronach internetowych. Działania planowano w okresach rocznych,  
w planach działalności DOT, w czterech głównych obszarach, tj.: 1) działań pro-
mocyjnych, 2) współpracy z branżą, 3) działań edukacyjnych, 4) pozostałych 
działań statutowych. W planach tych nie wskazywano preferowanych obszarów 
turystyki, niemniej jednak promowane produkty dotyczyły przede wszystkim 
turystyki kulinarnej, historycznej i kulturowej. Plany działania wskazywały 
produkty sieciowe, tj. trzy szlaki turystyczne oraz największe imprezy i wyda-
rzenia, w których DOT zamierza uczestniczyć, np.: Festiwal Kwiatów i Sztuki 
w Zamku Książ, Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa, Bolesławieckie Święto 
Ceramiki, Castle Party Bolków, OFCA w Zamku Oleśnica.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego zaniechano 
przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji zadań i wykorzystania 
przekazanych środków w związku z powierzeniem lub wsparciem zadań 
publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Było to niezgodne z posta-
nowieniami umów o realizację zadań publicznych przez organizacje poza-
rządowe działające w zakresie turystyki, zobowiązujących województwo 
do kontroli prawidłowości wykonywania zadania publicznego, w tym 
wydatkowania dotacji, która może być przeprowadzona w toku realizacji 
zadania oraz po jego zakończeniu przez okres pięciu lat, licząc od początku 
roku następującego po roku, w którym zleceniobiorca realizował zadanie.

Objęte kontrolą jst oraz ROT prawidłowo wykorzystywały środki na tury-
stykę, w tym prawidłowo udzielały, realizowały i rozliczały zadania 
publiczne zlecone w drodze konkursów i w ramach procedury pozakonkur-
sowej na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie. ROT prawidłowo wykorzystywały środki na ww. zada-
nia oraz osiągnęły zakładane efekty i rezultaty, w tym w zakresie promo-
cji turystycznej oraz rozwoju informacji turystycznej w regionach. Stwier-
dzone nieprawidłowości w Opolskiej ROT i DOT miały charakter formalny 
i nie wpłynęły na realizację dofinansowanych zadań.

W Opolskiej ROT oraz DOT wystąpiły przypadki naruszenia ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości63 oraz regulacji wewnętrznych 
w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dowodów księgo-
wych. W Opolskiej ROT stwierdzono brak wyodrębnienia ewidencji księ-
gowej związanej z realizacją zadań publicznych (w przypadku trzech zadań 
dofinansowanych ze środków Województwa Opolskiego i jednego ze środ-
ków Ministra SiT, z sześciu zadań objętych kontrolą), co wynikało z braku 
świadomości spełniania wymagania wyodrębnienia ewidencji księgowej 
określonego w umowie na realizację zadania publicznego. Opolska ROT 
nie posiadała także aktualnych zasad (polityki) rachunkowości. Natomiast 
w DOT stwierdzono brak sprawdzenia i zakwalifikowania dowodów księ-
gowych na kwotę 806,4 tys. zł do ich ujęcia w księgach rachunkowych, 

63 Dz. U. z 2019 r. poz. 351. Dalej: ustawa o rachunkowości.
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przez wskazanie miesiąca i dekretację oraz podpis osoby odpowiedzialnej  
za te wskazania. Nieprawidłowo korygowano też zapisy księgowe w opi-
sach merytorycznych dokumentów za lata 2017–2018, tj. np. poprzez 
zamazywanie kwot wskazanych w opisach przy użyciu korektora. Było 
to wynikiem błędów pracownika dokonującego rozliczenia, w zakresie 
kwalifikacji ponoszonych kosztów. Ponadto dowody księgowe za okres 
1 stycznia–13 listopada 2018 r. dokumentujące wydatki w ramach dotacji 
uzyskanych z Gminy Wrocław oraz Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego nie zostały zatwierdzone przez głównego księgowego 
DOT, co wynikało z nieobecności z powodu choroby.

Minister w 2017 r. podjął prace legislacyjne w zakresie turystyki, w tym 
jej promocji, a także systemowego uregulowania funkcjonowania polskich 
szlaków turystycznych, jednakże na dzień zakończenia kontroli były one 
na etapie analiz i opinii. Prowadzono wstępne konsultacje kierunków zmian 
oraz podjęto prace nad Białą księgą regulacji systemu promocji turystycznej 
w Polsce, która m.in. będzie stanowiła podstawę do przygotowania uzasad-
nienia dla Komisji Europejskiej, niezbędnego w procesie notyfikacji propo-
nowanych regulacji prawnych. Temat prac nad nowelizacją ustawy o POT 
kilkukrotnie poruszano na posiedzeniach Rady POT oraz posiedzeniach 
Społecznej Rady Turystyki, powołanej przez Ministra 14 czerwca 2017 r. 
jako organu pomocniczego w zakresie opiniowania i formułowania stano-
wisk w sprawach dotyczących propozycji systemowych rozwiązań w tury-
styce. W 2018 r. przeprowadzono analizę zagadnień systemu promocji 
turystycznej w Polsce, w tym systemu finansowania ROT i LOT w oparciu 
o propozycję wprowadzenia przepisów dotyczących opłaty turystycznej, 
jako głównego źródła finansowania promocji. Ministerstwo zleciło wyko-
nanie analizy Wpływy podatkowe z turystyki w Polsce w latach 2014–2016 
oraz 27 września 2018 r. podpisano umowę na wykonanie Analizy wpro-
wadzenia opłaty turystycznej, która dotyczącej funkcjonowania systemów 
opłat miejscowych w kraju i za granicą (analizę przekazano MSiT 15 listo-
pada 2018 r., do zakończenia kontroli NIK trwały prace dotyczące odbioru). 
Pomimo zaplanowania na 2018 r. rozpoczęcia prac nad projektem ustawy 
o szlakach turystycznych w Polsce, Minister dopiero po zakończeniu kon-
troli NIK powołał Zespół ds. opracowania regulacji prawnych dotyczą-
cych szlaków turystycznych (zarządzeniem nr 29 z dnia 13 grudnia 2018 r. 
w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania regulacji prawnych dotyczą-
cych szlaków turystycznych64).

Na potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych w zakresie promocji  
turystyki oraz informacji turystycznej m.in. w ustawie o POT oraz potrzebę 
uregulowania funkcjonowania szlaków turystycznych w Polsce wskazały 
skontrolowane jst, tj. w pięć samorządów województw (pomorskie, pod-
laskie, dolnośląskie, opolskie, świętokrzyskie); cztery miasta (Białystok, 
Gdańsk, Warszawa, Wrocław) oraz pięć ROT (województw: dolnośląskiego, 
opolskiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego).

64 Dz. Urz. Ministra SiT, poz. 94.

Brak przygotowania 
projektu zmian 
legislacyjnych w zakresie  
promocji turystki i szlaków 
turystycznych

Potrzeba zmian 
w systemie promocji 
turystycznej
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Przykłady
Jednostki samorządu terytorialnego wśród najważniejszych potrzebnych 
zmian legislacyjnych w zakresie promocji turystyki i rozwoju informacji tury-
stycznej wskazały m.in. na konieczność:
1)  określania założeń rozwoju polityki turystycznej na szczeblu regionalnym 

i lokalnym przez samorządy, przy współpracy jst z ROT i LOT;
2)  dokonania podziału kompetencji pomiędzy POT, ROT i LOT oraz zadań sys-

temu promocji, w zakresie: a) promocji turystycznej na poziomie krajo-
wym, regionalnym, lokalnym oraz na rynkach zagranicznych; b) informa-
cji turystycznej (wystandaryzowanej przez POT, a prowadzonej regionalnie 
i lokalnie w formie punktów informacji turystycznej, turystycznych znaków  
drogowych oraz narzędzi internetowych); c) badań zagranicznego, kra-
jowego i regionalnego ruchu turystycznego; d) nadzoru nad inicjaty-
wami ponadregionalnymi: szlaki rowerowe, konne, szlaki kulturowe itp.;  
e) budowy turystycznej marki Polska; f) inicjowania, opiniowania i wspiera-
nia planów rozwoju oraz modernizacji infrastruktury turystycznej na pozio-
mie kraju;

3)  określenia sposobu i stałych źródeł finansowania systemu promocji POT-
-ROT-LOT poprzez finansowanie działań oparte na trzech filarach: skład-
kach członkowskich, dotacjach oraz opłacie turystycznej65, tj. nowym źró-
dle finansowania w szczególności realizacji zadań LOT i ROT – prowadzenia 
i rozwoju informacji turystycznej, realizacji badań, certyfikacji produktów 
i oznakowania szklaków;

4)  określenia relacji ROT i LOT z jst (m.in. obligatoryjne członkostwo jst w ROT 
i LOT.);

5)  zapewniania działania w systemie informacji turystycznej wyłącznie punk-
tów i centrów informacji, które przeszły pozytywnie proces certyfikacji, oraz 
wyeliminowania z rynku informacji turystycznej niespełniającej standardów 
lub prowadzonej przez niewykwalifikowane osoby;

6)  wprowadzenia jednolitych, porównywalnych i systematycznie prowadzo-
nych badań ruchu turystycznego na poziomie województw, powiatów, miast 
i gmin;

7)  większego wykorzystania w promocji turystyki potencjału technologii inter-
netowych, tworzenie nowych akcji z udziałem blogerów, vlogerów, youtube-
rów i twórców Instagrama;

8)  zwiększenie udziału ROT w składzie Rady POT (w celu zapewnienia równo-
miernego rozwoju turystyki we wszystkich regionach w Polsce).

Regionalne Organizacje Turystyczne wśród najważniejszych potrzebnych 
zmian legislacyjnych w zakresie promocji turystyki i rozwoju informacji tury-
stycznej wskazały m.in. na potrzebę określenia zasad i sposobu finansowania 
zadań, w tym wprowadzenia finansowania z opłaty turystycznej (dolnośląskie, 
opolskie, podlaskie, pomorskie, świętokrzyskie); wprowadzenia podziału kom-
petencyjnego między MSiT i POT, między regionalnym i lokalnymi jst oraz ROT 
i LOT (dolnośląskie, pomorskie, świętokrzyskie); określenia zadań ROT i LOT 
(dolnośląskie), określenia zadaniem LOT – promocji i komercjalizacji produktów 
turystycznych, a ROT – promocji i budowania marki regionu oraz wprowadze-
nia obligatoryjnego członkostwa samorządu województw w ROT (pomorskie); 
wprowadzenia standaryzacji systemu informacji turystycznej (dolnośląskie, 
świętokrzyskie); określenia trwałych krajowych produktów turystycznych 
wykorzystywanych do promowania Polski poza granicami kraju (dolnośląskie), 
zagwarantowanie w Radzie POT przedstawiciela ROT (podlaskie).

65 Proponowana opłata powinna być symboliczna i wynosić ok. 2 zł/osoba/nocleg. Proponowany 
podział opłaty turystycznej to: 25% – jst, 30% – ROT, 30% – LOT, 15% – POT (w tym 5% fundusz 
turystyczny). Należy określić podmiot zarządzania tą opłatą (np. fundusz turystyczny).
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Minister prawidłowo sprawował nadzór nad POT, zgodnie z art. 2 ust. 2 
ustawy o POT. W latach 2015–2018 (I półrocze) pracownicy MSiT prze-
prowadzili kontrolę w POT, której celem była ocena działalności finanso-
wej, w tym prawidłowość wydatkowania środków dotacji podmiotowej 
w 2014 r. Minister pozytywnie ocenił działalność POT w badanym zakresie, 
a sformułowane zalecenia zostały wykonane. Oceny pracy prezesa POT 
dokonywano w wyniku realizacji planu finansowego i planu działań POT 
na dany rok oraz zatwierdzenia sprawozdań finansowych. Praca Prezesa 
POT oceniana była także w toku bieżącego monitorowania zadań, cyklicz-
nych spotkań. Departament Turystyki MSiT na bieżąco monitorował dzia-
łania POT, m.in. poprzez cykliczne spotkania z Prezesem POT, poświęcone 
omawianiu zakresu zadań, sposobu ich realizacji, a także poprzez uczest-
nictwo w przedsięwzięciach realizowanych przez POT.

Minister w niewielkim stopniu nadzorował ROT i LOT. Nadzór nad ROT 
i LOT sprawowany był głównie poprzez weryfikowanie wniosków o doko-
nanie wpisu lub jego zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz kon-
trole realizacji zleconych zadań publicznych w zakresie upowszechniania 
turystyki (w latach 2015–I połowa 2018 przeprowadzono pięć kontroli 
ROT, a sformułowane zalecenia zostały zrealizowane). Współpraca Mini-
stra z ROT i LOT ograniczała się do konsultacji publicznych projektów legi-
slacyjnych oraz dokumentów strategicznych rozwoju turystyki.

W latach 2015–2018 Prezes POT nadzorował działalność ZOPOT zgodnie 
z regulacjami wewnętrznymi. W latach 2015–2017 POT przeprowadziła 
w Ośrodkach 12 kontroli wewnętrznych, w tym do siedmiu skierowano 
11 zaleceń pokontrolnych dotyczących kwestii formalnych, które zostały 
zrealizowane. Bieżący nadzór sprawowano poprzez weryfikację i zatwier-
dzanie planów działania oraz sprawozdań z wykonania planu finansowego 
i sprawozdań merytorycznych ZOPOT. Ponadto kierownictwo POT odby-
wało narady z udziałem dyrektorów ZOPOT dwa razy do roku, podczas 
których omawiano kwestie merytoryczne i finansowe działalności ZOPOT. 
W latach 2017–2018 w POT działał Zespół do spraw nadzoru i koordy-
nacji działań ZOPOT (powołany zarządzeniami Prezesa POT nr 18/2017 
z 11 kwietnia 2017 r. i nr 24/2017 z 23 maja 2017 r., ze zm.), na bieżąco 
monitorujący działalność promocyjną ZOPOT. W obowiązującym zarządze-
niu nr 24/2017 nie uregulowano trybu pracy ani zasad sprawozdawania 
kierownictwu POT efektów prac tego Zespołu.

Prezes POT w latach 2015–2018 nie wprowadził sformalizowanych zasad 
bieżącego monitorowania efektów działalności ZOPOT. Obowiązujące prze-
pisy zarządzenia z 2018 r. w sprawie monitorowania działalności ZOPOT, 
poprzez planowanie, sprawozdawczość, kontrole wewnętrzne, narady  
(a także wcześniejsze w tej sprawie) nie określały zasad bieżącego monitoro-
wania działalności ZOPOT w zakresie planowania, korygowania oraz wykona-
nia mierników realizowanych na poziomie zadań, projektów i narzędzi oraz 
monitorowania działalności merytorycznej ZOPOT przez wyznaczonych pra-
cowników Biura Prezesa POT (np. obowiązku zgłaszania trudności realizowa-
nych zadań, ryzyka niewykonania lub znacznego przekroczenia planowanego 
miernika). Skutkowało to niewykonaniem zakładanych wartości mierników 
lub znacznym ich przekroczeniem (nawet o kilkaset procent).

Prawidłowy nadzór 
Ministra nad POT

Współpraca i nadzór 
Ministra nad ROT i LOT

Prawidłowy nadzór 
Prezesa POT nad 
działalnością ZOPOT

Brak sformalizowanych 
zasad bieżącego 
monitorowania efektów 
działalności ZOPOT 
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W latach 2015–2018 (I połowa) nastąpiło ograniczenie liczby pracowników 
zatrudnionych w POT i ZOPOT. Zatrudnionych było odpowiednio pracowni-
ków: 124, 108, 111, 107 (spadek o 14%), w tym w POT: 85, 67, 69, 65 pra-
cowników (spadek o 24%), a w 14 ZOPOT: 39, 41, 42, 42 (wzrost o 8%). 
Koszty zatrudnienia pracowników POT i ZOPOT w latach 2015–2017 były 
na zbliżonym poziomie, w POT odpowiednio: 6,2 mln zł, 6,5 mln zł, 6,2 mln zł, 
a w ZOPOT odpowiednio: 6,8 mln zł, 6,9 mln zł, 6,8 mln zł. W latach  
2015–2017 zmniejszyło się średnie miesięczne wynagrodzenie pracowni-
ków POT z 9,2 tys. zł do 8,1 tys. zł, tj. o 12%.

Według raportów GUS Turystyka w latach 2015–201766 wzrosła liczba 
obiektów noclegowych w Polsce, z 10 tys. do 10,7 tys., w tym liczba hoteli 
z 2316 do 2540. W okresie tym nastąpiło również zwiększenie liczby 
miejsc noclegowych, z 710,3 tys. do 774 tys. oraz stopnia ich wykorzysta-
nia, z 36,7% do 39,3%. Liczba udzielonych noclegów w obiektach noclego-
wych także wzrosła (z 71,2 mln do 83,9 mln).

Infografika nr 7 
Turystyczna baza noclegowa w Polsce i stopień jej wykorzystania w latach 2015–2017
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W okresie objętym kontrolą nie przyjęto strategii działania w dziedzinie 
informacji turystycznej w Polsce. Forum Informacji Turystycznej nie posia-
dało opracowanej strategii działania w dziedzinie informacji turystycznej, 
pomimo takiego wymogu w regulaminach FIT, natomiast kierunki roz-
woju informacji turystycznej przyjęło po zakończeniu czynności kontro-
lnych NIK, w dniu 4 grudnia 2018 r. Obejmują one: Wspieranie rozwoju 
kadr informacji turystycznej w Polsce; Promocję PSIT; Współpracę z POT  
(m.in. w zakresie E-certyfikacji; Promocję certyfikowanych punktów infor-
macji turystycznej); Wsparcie POT w działaniach promocyjnych (m.in. Polska 
zobacz więcej – weekend za pół ceny, certyfikat POT, Na wsi najlepiej).

66 Patrz przypis 20.
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i wzrost  
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W latach 2015–2018 POT rozbudowywała PSIT w formie analogowo- 
-cyfrowej. W ramach części analogowej funkcjonowały punkty i centra 
informacji turystycznej. W latach 2015–2018 (na dzień 30 czerwca) liczba 
certyfikowanych punktów i centrów informacji turystycznej w Polsce, spa-
dła o niecałe 7% odpowiednio z 420 do 236, 391 i 392. Spadek ten spowo-
dowany był zmianą przez POT regulaminu i zasad otrzymywania certyfikatu 
dla punktów i centrów informacji turystycznej w Polsce (zmiana certyfika-
cji z rocznej na dwuletnią). Natomiast informacja w formie cyfrowej prze-
kazywana jest przy wykorzystaniu narzędzi NPT, w tym Planera wycieczek,  
162 infokiosków w 15 województwach (z wyjątkiem małopolskiego) 
oraz 14 stołów multimedialnych. Infokioski pozostają w dyspozycji POT 
lub w formie użyczenia są przekazywane ROT, a 11 stołów multime-
dialnych przekazano na wyposażenie 13 ZOPOT, trzy zaś znajdują się  
w Biurze Prezesa POT. W latach objętych kontrolą POT przeprowadziła 
szkolenia z zakresu obsługi turystów (także niepełnosprawnych), pozyski-
wania dotacji, komunikacji z klientem i social media, łącznie dla 792 pra-
cowników informacji turystycznej.

POT w latach 2015–2018 (I połowa) zapewniła telefoniczną informa-
cję turystyczną Contact Center i telefon bezpieczeństwa dla turystów.  
POT obsługiwała infolinię turystyczną i telefon bezpieczeństwa w języku 
polskim, angielskim i niemieckim. W latach 2015–2018 (do czerwca) 
z Contact Center skorzystano odpowiednio – 319, 522, 435 i 182 – krotnie,  
zaś na telefon bezpieczeństwa dokonano, odpowiednio: 409, 641, 327  
i 40 zgłoszeń. W okresie poddanym kontroli w 15 województwach działało 
27 agentur Contact Center (z wyjątkiem mazowieckiego), z obsadą jedno-
osobową, z tego pięć uruchomiono po 2015 r.

W latach 2015–2018 w promocji turystyki wzrosła rola internetowych 
kanałów informacyjnych. Potwierdza to zwiększenie przez POT i ZOPOT 
w latach 2015–2017 liczby prowadzonych serwisów internetowych,  
z 29 do 30, portali społecznościowych, z 45 do 55, a także liczby ich odbior-
ców, z 8,8 mln do 49,6 mln. W ww. okresie nastąpił wzrost liczby użytkow-
ników prowadzonych przez POT portali społecznościowych, tj. Facebook 
o 109% (z 15 635 do 32 595), Instagram o 539% (z 539 do 3445), Youtube 
o 20% (z 2017 do 2422). Zasięg – liczba odbiorców w przypadku serwi-
sów internetowych wzrósł o 182% (z 2 511 569 w 2015 r. do 4 560 713 
w 2017 r.), a w przypadku portali społecznościowych o 255% (z 6 286 872 
w 2015 r. do 16 010 499 w 2018 r.). Na dzień 30 czerwca 2018 r. prowa-
dzony przez POT profil na Tweeterze subskrybowało 1.823 użytkowników.

POT w latach 2015–2018 prowadziła działania na rzecz rozbudowy i moder-
nizacji NPT (www.polska.travel). Portal dostępny jest w 22 wersjach języ-
kowych (na dzień 22 października 2018 r.). W NPT prezentowano polskie 
markowe i innowacyjne produkty turystyczne oraz wiodące wydarzenia 
sportowe, kulturalne i gospodarcze, w tym o szerokim odbiorze społecznym 
(kotwice medialne). Portal prezentuje także produkty turystyczne należące 
do czterech konsorcjów produktowych afiliowanych przy POT. W 2018 r. 
w ramach prac modernizacyjnych m.in. wdrożono nowy układ graficzny 
NPT, wykorzystujący cztery filmy promocyjno-wizerunkowe w technolo-

Rozbudowa PSIT  
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punktów i centrów 
informacji turystycznej
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i bezpieczeństwa turystów 
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Narodowego Portalu 
Turystycznego
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gii 3600, zakupiono nowe i zmodernizowano stare panoramy 3600, doko-
nano integracji treściowo-funkcjonalnej wersji EN-US (amerykańska) 
z wersją globalną (angielska), dostosowano interfejs Planera wycieczek 
oraz portlet strony do nowego układu graficznego NPT dla wszystkich wer-
sji językowych. Do funkcjonalności NPT należą w szczególności: wyszu-
kiwarka atrakcji turystycznych, Planer wycieczek i dostęp do systemów 
rezerwacyjnych booking.com i PKP Intercity. Koszty utrzymania oraz 
modernizacji NPT w 2016–I połowa 2018 r. (brak danych za 2015 r.) wynio-
sły około 1 mln zł, w tym odpowiednio: 245 tys. zł, 687 tys. zł i 76 tys. zł. 
W efekcie prac modernizacyjnych nastąpił w latach 2015–2017 wzrost 
liczby odwiedzających stronę NPT o 57% (z 5 252 886 do 8 219 022) 
oraz w okresie 2015–2018 (I połowa) wzrost o 17% liczby odbiorców 
newslettera NPT (z 128 067 do 149 303). Zwiększyła się też, w okresie  
2016–2018 (26 listopada) liczba osób korzystających z funkcji Planera 
wycieczek na NPT, z 11 856 do 65 590, tj. o 453%, natomiast o 14% spadła 
liczba korzystających w latach 2015–2017 z rezerwacji noclegu za pośred-
nictwem NPT, z 64 594 do 56 451.

NIK zauważa, że rozbudowa funkcjonalna NPT była niepełna, ponieważ nie-
wystarczająco promowano w nim turystykę zakupową, strona nie została 
udźwiękowiona za pomocą syntezatora mowy (pomimo że wymagane 
to było w Strategii POT) oraz brak było funkcji wyszukiwania szlaków tema-
tycznych. Ponadto dostępne na portalu mapy nie posiadały funkcji wyszuki-
wania konkretnych atrakcji turystycznych bezpośrednio z punktu na mapie.

NIK zauważa, że do 2018 r. w Polsce nie utworzono zintegrowanego sys-
temu informacji turystycznej. Przepisy ustawy o POT ani inne obowiązujące 
przepisy nie regulują zasad tworzenia i rozwijania informacji turystycznej 
ani systemowego zarządzania nią na poziomie krajowym, regionalnym 
i lokalnym (w województwach, powiatach, gminach, miastach). Zgod-
nie z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o POT, do zadań POT należy zapewnianie 
funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej 
w kraju i na świecie, a w art. 4 ust. 3 pkt 2 określono, że do zadań ROT 
i LOT należy wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycz-
nej. Wyniki kontroli NIK wskazują, że w okresie objętym kontrolą w funk-
cjonowaniu informacji turystycznej uczestniczyły oraz wspierały go finan-
sowo podmioty – POT wraz z 14 ZOPOT, jst (m.in. samorządy województw, 
gmin, miast), ROT i LOT. W skontrolowanych województwach oraz mia-
stach stwierdzono funkcjonowanie różnych modeli informacji turystycznej.  
Brak zasad funkcjonowania systemu informacji turystycznej w regionach 
podnosiły także ROT, w związku z potrzebą zmian legislacyjnych w zakre-
sie promocji turystyki, w tym m.in. ustawy o POT.

Poniżej przedstawiono modele funkcjonujących systemów informacji tury-
stycznej w wybranych województwach:

Przykłady
Województwo dolnośląskie
W województwie działało ok. 100 punktów informacji turystycznej, które nie 
były połączone w jednolity system informacji i promocji turystycznej, przez 
co samorząd nie posiadał pełnej wiedzy o ich faktycznej liczbie. Samorząd 

Braki w funkcjonalności NPT

Brak zintegrowanego 
systemu informacji 

turystycznej
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dofinansowywał ze składki członkowskiej DOT, dolnośląskie punkty infor-
macji turystycznej, zlokalizowane na Dworcu Głównym oraz w Porcie Lotni-
czym we Wrocławiu. Dodatkowo w 2017 r. DOT przekazano dotację na podsta-
wie umowy na prowadzenie trzech punktów informacji turystycznej, tj. poza  
ww. również punktu na terenie wrocławskiego ZOO. W Strategii Rozwoju Woje-
wództwa Dolnośląskiego 2020 brak jednolitego systemu informacji i promo-
cji turystycznej zaliczono do słabych stron w zakresie turystyki. DOT w latach 
2015–2018 nie zarządzała systemem informacji turystycznej na terenie Dol-
nego Śląska. Informacja turystyczna funkcjonowała w oparciu o stacjonarne 
punkty informacji turystycznej, z których cztery zlokalizowane były we Wro-
cławiu oraz po jednym punkcie w Zgorzelcu, Bolesławcu i Jeleniej Górze, 
zarządzane były przez DOT. Ponadto na terenie Dolnego Śląska uruchomiono  
12 infokiosków, które m.in. zlokalizowane były w punktach informacji tury-
stycznej, a osoby, którym POT udzieliła dostępu do urządzeń to pracownicy 
punktów informacji turystycznej lub przedstawiciele działów promocji jst. 
Dodatkowo do obsługi infokiosków wytypowany został jednej pracownik DOT. 
W ramach działalności informacyjnej DOT założyła konta na portalu Facebook 
i Instagram. Dla wybranych produktów turystycznych prowadzono również 
dedykowane im strony internetowe.

Województwo podlaskie
W latach 2015–2018 w Białymstoku funkcjonowało Regionalne Centrum Infor-
macji Turystycznej (RCIT), prowadzone przez Podlaską ROT. Urząd Marszał-
kowski w ramach projektu „Podlaskie – odwieczna potrzeba natury” sfinansował 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 
wyposażenie tego centrum m.in. w sprzęt komputerowy, telebim i stół multi-
medialny za łączną kwotę 663,6 tys. zł. Podlaska ROT prowadziła też dwa por-
tale internetowe promujące turystykę w regionie i profil w mediach społecz-
nościowych. Urząd Marszałkowski partycypował w kosztach utrzymania RCIT 
i ww. narzędzi głównie w ramach składek członkowskich Podlaskiego ROT. 
Również na portalu internetowym Urzędu https://www.wrotapodlasia.pl/pl/
turystyka/ i na profilu Podlaskiezasilanenatura na Facebooku przedstawiano 
informacje o tematyce turystycznej, zawierające wyszukiwarkę noclegów 
i atrakcji turystycznych, informacje o bieżących wydarzeniach, produktach 
turystycznych (m.in. Green Velo), ruchu bezwizowym z Białorusią oraz kalen-
darz imprez turystycznych. RCIT wyposażone było m.in. w materiały pro-
mocyjne i infokiosk zakupiony we współpracy z POT. Koszt funkcjonowania 
RCIT w latach 2015–2017 wynosił od 54,9 tys. zł do 98,9 tys. zł rocznie. Pod-
laski ROT pełni rolę centralnej jednostki w zakresie informacji turystycznej 
w regionie, natomiast nie pełni roli centralnej w zakresie promocji turystycz-
nej regionu.

Województwo pomorskie
Funkcję centralnej jednostki zajmującej się informacją turystyczną pełni 
Pomorska ROT, która prowadzi Pomorskie Centrum Informacji Turystycznej 
(PCIT), zlokalizowane w Bramie Wyżynnej w Gdańsku, zatrudniając czterech 
informatorów. Współfinansuje działalność jednego centrum informacji tury-
stycznej zlokalizowanego na lotnisku im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Samorząd 
nie zarządzał oraz nie utrzymywał centrów i punktów informacji turystycznej. 
Przekazywał natomiast składkę do Pomorskiej ROT. Lokalne centra informa-
cji turystycznej współpracują z PCIT w zakresie wymiany informacji. Depar-
tament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego prowadzi serwis internetowy 
www.pomorskie.travel. Utworzenie tego portalu było efektem realizacji pro-
jektu Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego. 
Najważniejszymi elementami projektu było opracowanie regionalnego serwisu 
turystycznego (Interaktywny System Informacji Turystycznej), polegającego 
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na internetowym portalu (pomorskie.travel) i sieci 245 urządzeń w przestrzeni 
publicznej – tzw. infomatów, a także stworzeniu RCIT. Ponadto celem projektu 
było stworzenie sieci współpracy z instytucjami regionalnymi zajmującymi się 
turystyką w powiatach i gminach województwa pomorskiego. Jednocześnie 
w województwie niezależnie działały całoroczne i sezonowe punkty informa-
cji turystycznej, zlokalizowane w najpopularniejszych miejscach skupiających 
ruch turystyczny. Pomorska ROT współpracowała z poszczególnymi centrami 
w zakresie wymiany informacji, folderów i broszur. W ramach podnoszenia 
kwalifikacji pracowników informacji turystycznej z obszaru województwa, 
organizowała szkolenia m.in. z zakresu wiedzy kulturoznawczej, obsługi tury-
stów, narzędzi promocji online, komercjalizacji punktów informacji turystycz-
nej oraz wizyty studyjne w regionie umożliwiające uczestnikom podnoszenie 
kwalifikacji i wiedzy dotyczących wybranych zabytków i atrakcji turystycznych. 
PCIT pełniło rolę Regionalnego (Wojewódzkiego) Centrum Informacji Tury-
stycznej, a pozostałe punkty obejmowały swoim działaniem obszary lokalne 
(powiaty, miasta itp.).

Województwo mazowieckie
Na funkcjonujący w województwie mazowieckim system informacji tury-
stycznej składają się centra i punkty informacji turystycznej oraz portal www.
mazowsze.travel, którego administratorem jest Mazowiecka ROT. Centra infor-
macji turystycznej i punkty informacji turystycznej poddane zostały w latach 
2015–2018 kategoryzacji przez Regionalną Komisję Certyfikacyjną działającą 
przy Mazowieckiej ROT. Ich liczba w poszczególnych latach wynosiła: 2015 r. 
– 21, 2016 r. – 23, 2017 r. – 23, 2018 r. – 21. Zmiany w ilości wynikały z decyzji 
samorządów lokalnych, które finansują ich działalność. Ważną rolę w syste-
mie informacji turystycznej odgrywa geoportal www.mazowsze.szlaki.pttk.pl,  
stanowiący największą bazę szlaków turystycznych województwa mazo-
wieckiego oraz portale i aplikacje (www.mazowieckiszlaktradycji.com, 
https://www.facebook.com/Mazowsze.serce.Polski/; https://www.facebook.
com/MazowieckiSzlakTradycji/; PlayMazovia), których administratorem jest 
Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Województwo opolskie
W województwie opolskim jednostką zajmującą się informacją turystyczną 
i działaniami promującymi region była Opolska ROT (OROT). Samorząd Woje-
wództwa Opolskiego nie zarządzał i nie utrzymywał bezpośrednio punktów 
i centrów informacji turystycznej. Samorząd jest członkiem stowarzyszenia 
OROT i finansuje coroczną składkę członkowską. Ponadto stowarzyszenie 
pozyskuje środki ze źródeł zewnętrznych – projekty współfinansowane z środ-
ków UE, środków POT, zadania publiczne realizowane na podstawie ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i inne. Środki ze składek 
członkowskich oraz innych źródeł finansowania OROT są także w części źró-
dłem finansowania systemu informacji i promocji turystycznej regionu oraz 
funkcjonowania Opolskiego Centrum Informacji Turystycznej (jeden z punk-
tów informacji turystycznej). Ponadto punkty informacji turystycznej są pro-
wadzone i finansowane m.in. z budżetów gmin i powiatów lub ich jednostek 
organizacyjnych, środków stowarzyszeń, środków przedsiębiorców. Samorząd 
nie prowadził (nie administrował) regionalnego serwisu/portalu turystycz-
nego oraz nie ponosił z tego tytułu wydatków. Regionalny portal turystyczny 
http://www.visitopolskie.pl został utworzony i był utrzymywany przez OROT.

OROT w latach 2015–2018 wspomagała funkcjonowanie i rozwój informa-
cji turystycznej. Realizacji tego celu służyły zawierane w każdym roku poro-
zumienia z POT, na podstawie których OROT była zobowiązana do przeka-
zywania treści informacyjno-promocyjnych. Od 2016 r. w treści ww. poro-
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zumień, w katalogu form współpracy, wyszczególniono wspieranie roz-
woju PSIT (z udziałem finansowym POT w kwocie 4 tys. zł), które polegało  
m.in. na wsparciu procesu certyfikacji punktów informacji turystycznej w woje-
wództwie opolskim. W grudniu 2009 r. uchwałą Zarządu OROT67, w związku 
w realizacją § 9 ust. 1 pkt 7 Statutu, powołano Opolskie Centrum Informa-
cji Turystycznej (OCIT) jako jednostkę organizacyjną w strukturze OROT.  
OCIT powstało w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Opolskiego zadania pn. Promocja zasobów turystycznych 
Opolszczyzny poprzez utworzenie i wyposażenie OCIT. W całym okresie funkcjo-
nowania OCIT dwóch pracowników (specjalistów ds. informacji turystycznej) 
realizowało w siedzibie OROT zadania związane z bezpośrednim udzielaniem 
turystom i osobom zainteresowanym informacji o atrakcjach regionu, a także 
o bazie turystycznej (noclegowej i gastronomicznej). W systemie informacji 
turystycznej OROT pełniła funkcję regionalnego koordynatora. W tym zakre-
sie OROT oceniała jakość świadczonych usług (poprzez prowadzenie certyfika-
cji punktów informacji turystycznej), monitorowanie i wspieranie działalności 
punktów informacji turystycznej, jak również podnoszenie kwalifikacji osób 
zatrudnionych przy udzielaniu informacji turystycznej.

We wszystkich skontrolowanych województwach działały w obszarze tury-
styki klastry turystyczne68. Samorządy województw i miast nie były zało-
życielami ani członkami tych klastrów. Strategie wojewódzkie i miejskie  
rozwoju turystyki nie przewidywały uczestnictwa samorządów woje-
wództw i miast w działaniach klastrów turystycznych69.

Samorządy województw nie wprowadzały kart turysty. Samorząd woje-
wództwa opolskiego wprowadził Opolską Kartę Rodziny i Seniora upraw-
niającą do zniżek mieszkańców województwa opolskiego w opłatach 
za usługi publiczne, głównie w instytucjach podległych jednostkom samo-
rządowym oraz podmiotach publicznych i prywatnych, w tym z branży 
turystycznej. O kartę wystąpić mogły: rodziny z dwojgiem lub większą 
liczbą dzieci, rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze, instytucjonalne 
domy dziecka, rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, osoby sprawujące 
opiekę nad osobami zależnymi, osoby powyżej 60. roku życia.

67 Uchwała nr 3/12/2009 z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie przekazania zadań z dziedziny 
informacji turystycznej i promocji Regionu Opolskiemu Centrum informacji Turystycznej.

68 Klaster turystyczny – aktywna sieć wytwórców produktów turystycznych, wspierających 
ich przedsiębiorców innych branż, organizacji turystycznych, władz lokalnych i podmiotów 
samorządowych, instytucji otoczenia biznesu, zaplecza edukacyjno-eksperckiego (uczelnie, 
instytucje B+R) współdziałających ze sobą w ramach określonej marki (markowego produktu 
turystycznego) i jednocześnie konkurujących ze sobą jakością innowacyjnością i unikatowością 
oferowanych usług (definicja wg opracowania pn. Klaster turystyczny jako łącznik między 
popytowym i podażowym postrzeganiem oferty turystycznej (https://www.slideshare.net/
coffeeday/klaster-rot-lot).

69 W województwach i miastach działały klastry: 1) opolskim – dwa klastry turystyczne: Klaster 
Turystyczny Województwa Opolskiego VisitOpolskie oraz Kraina Miodu i Mleka, 2) w mazowieckim 
– Klaster Rzeczny Mazowsza, 3) w pomorskim – Bałtycki Klaster Przemysłu Czasu Wolnego, 
Bałtycki Klaster Turystyki Zdrowotnej, Sopocki Klaster Turystyczny, Chojnicko – Człuchowski 
Klaster Turystyczny Wrota Borów, Malborski Klaster Turystyczny, Pomorski Klaster Żeglarski,  
4) w podlaskim – Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej, 5) w świętokrzyskim – Chęciński 
Klaster Turystyczny, Klaster Uzdrowiska Świętokrzyskie oraz Grono Targowe Kielce (podmiotem 
wiodącym klastra były Targi Kielce S.A., w których Gmina Kielce posiada ponad 99% akcji, 
a ROT Województwa Świętokrzyskiego była członkiem Klastra Uzdrowiska Świętokrzyskie oraz 
współpracowała z pozostałymi ww. dwoma klastrami), 6) w dolnośląskim – Dolnośląski Klaster 
Turystyczny i Karkonosko-lzerski Klaster Turystyczny, który otrzymał wsparcie dotacyjne z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 32,7 tys. zł.

Wspieranie klastrów 
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W trzech z sześciu skontrolowanych miast (Warszawa, Gdańsk, Wrocław) 
funkcjonowały karty turystów uprawniające do zniżek w korzystaniu z pro-
duktów i atrakcji turystycznych oraz usług związanych z turystyką. Kielce 
i Białystok nie wprowadzały karty turysty. W Warszawie od 2013 r. funk-
cjonuje komercyjna karta WarsawPass, której operatorem jest City Info 
sp. z o. o. – członek Warszawskiej Organizacji Turystycznej. Karta umożli-
wia bezpłatny dostęp do objętych programem muzeów, obiektów sporto-
wych i galerii. Ponadto użytkownicy karty mogą skorzystać ze zniżek i ofert 
specjalnych u partnerów świadczących usługi gastronomiczne, noclegowe 
oraz oferujących atrakcje i usługi turystyczne (np. przewodnicy, transport, 
wypożyczalnia sprzętu) w wysokości od 10% do 25%.

W Gdańsku, GOT w ramach współpracy z miastem, wprowadziły kartę 
turysty, z której mogli korzystać turyści krajowi i zagraniczni, w czterech 
pakietach: Pakiet Zwiedzanie, Pakiet Rodzina&Zabawa, Pakiet Komunikacja, 
Pakiet Wellness&SPA. Liczba turystów, która skorzystała z oferty w bada-
nych latach, wyniosła: 2184 osoby w 2015 r. 2452 osoby w 2016 r., 3286 
osób w 2017 r. i 1187 osób w 2018 r. (do 30 czerwca). Nastąpił wzrost 
popularności karty – w 2016 r. odnotowano 2837 wejść do obiektów, 
w 2017 r. 6244 wejścia, a w 2018 r. do 30 czerwca 8513 wejść.

We Wrocławiu wprowadzono w 2017 r. dwie karty turysty: Wrocław 
Tourist Card 48 h i Wrocław Tourist Card 72 h, uprawiające do tańszego 
dostępu do obiektów i atrakcji turystycznych na terenie Wrocławia70. 
W okresie od 27 listopada do 31 grudnia 2017 r. sprzedano 39 kart,  
a w pierwszej połowie 2018 r. 283 karty.

Natomiast w Opolu funkcjonuje karta Opolska Rodzina skierowana 
do rodzin z dziećmi zamieszkujących na terenie miasta Opole oraz karta 
Opolski Senior dedykowana mieszkańcom Opola w wieku 65 lat i powyżej. 
W ramach ww. kart zamieszkujący w Opolu korzystali z tańszego dostępu 
m.in. do obiektów turystycznych.

Samorządy skontrolowanych województw nie wprowadzały audioprze-
wodników dla turystów. Urząd Marszałkowski Województwa Podla-
skiego podjął działania polegające na wdrożeniu innowacyjnego narzędzia 
(projekt realizowany przez Podlaską ROT) – wirtualnej wycieczki Street 
View po Kanale Augustowskim. Warszawa w 2015 r. wprowadziła 
do użytku audioprzewodniki71 przygotowane przez STB w ramach pro-
jektu pn. Warszawa Chopina. Są one integralną częścią aplikacji Chopin  
in Warsaw, dostępnej w mobilnych systemach operacyjnych oraz na stronie 
internetowej www.chopin.warsawtour.pl. w ośmiu wersjach językowych. 
Gdańsk w uzgodnieniu Gdańską Organizacją Turystyczną w 2012 r. nawią-

70 Ceny karty wynosiły: Wrocław Tourist Card 48 h normalna – 60 zł (30 pkt), Wrocław Tourist 
Card 48 h ulgowa – 40 zł (20 pkt), Wrocław Tourist Card grupowa 48 h – 200 zł (100 pkt)  
– maksymalnie 5 osób, Wrocław Tourist Card 48 h normalna z pakietem komunikacji miejskiej 
– 72 zł (30 pkt), Wrocław Tourist Card 48 h ulgowa z pakietem komunikacji miejskiej – 46 zł  
(20 pkt), Wrocław Tourist Card 72 h normalna – 90 zł (45 pkt), Wrocław Tourist Card 72 h 
ulgowa – 60 zł (30 pkt).

71 Audioprzewodniki pozwalają na odsłuchanie informacji miejscach związanych z życiem 
Fryderyka Chopina znajdujących się na terenie Warszawy (20 miejsc) oraz woj. mazowieckiego 
(trzy miejsca). Aplikacja mobilna zawiera również informacje na temat wydarzeń odbywających 
się w Warszawie związanych z życiem i twórczością Fryderyka Chopina oraz pozwala 
na odsłuchanie wybranych utworów.

Wykorzystanie 
audioprzewodników
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zało współpracę z firmą z Gdyni w zakresie wypożyczania audioprzewod-
ników72 w punktach informacji turystycznej. Natomiast w Kielcach audio-
przewodniki były dostępne dla turystów w Centrum Geoedukacji w ramach 
Świętokrzyskiego Szlaku Archeo-Geologicznego (Centrum Geoedukacji 
odwiedza rocznie około 40 tys. osób).

5.2.  Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej 
zagranicznych ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej

Gospodarka finansowa skontrolowanych ZOPOT prowadzona była prawi-
dłowo, z wyjątkiem Ośrodka w Moskwie, w którym wystąpiły przypadki 
m.in. nieprawidłowego sprawdzania dowodów księgowych oraz nieza-
sadnego zaliczania do kosztów zadań promocyjnych kosztów związanych 
z funkcjonowaniem ZOPOT. Wskazywało to na niewystarczający nadzór 
dyrektora Ośrodka nad prowadzeniem jego gospodarki finansowej.

Dyrektorzy skontrolowanych ZOPOT prawidłowo i zgodnie z regulacjami 
wewnętrznymi nadzorowali prowadzenie gospodarki finansowej Ośrod-
ków. Plany finansowe i merytoryczne sporządzano zgodnie z zarządze-
niami Prezesa POT w sprawie zasad prowadzenia gospodarki finansowej 
ZOPOT. W latach 2015–2018 (I połowa) koszty funkcjonowania ponoszono 
prawidłowo, zgodnie z przeznaczeniem, przepisami prawa i regulacjami 
wewnętrznymi oraz zawartymi umowami. W ZOPOT w Moskwie dowody  
księgowe sprawdzano pod względem merytorycznym, finansowym, prawnym  
i formalno-rachunkowym, po dokonaniu płatności, tj. niezgodnie z wymo-
gami zarządzeń Prezesa POT, nieterminowo przekazywano do POT sprawoz-
dania finansowe miesięczne z wykonania planu oraz niezasadnie zaliczano 
koszty sprzątania biura do wydatków na realizację projektów merytorycz-
nych promocyjnych. Zdaniem NIK wskazywało to na niewystarczający nad-
zór dyrektora ZOPOT nad prowadzeniem gospodarki finansowej Ośrodka.

Zbadane w ZOPOT wydatki dotyczące realizacji zadań promocyjnych oraz 
funkcjonowania Ośrodków zostały dokonane w sposób celowy i gospo-
darny, a dowody księgowe sporządzone prawidłowo pod względem for-
malnym, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, ustawy 
o rachunkowości oraz regulacjami wewnętrznymi. Koszty prawidłowo 
kwalifikowano do grup kosztów bezpośrednich i pośrednich realizowanych 
zadań i projektów zgodnie z Instrukcją klasyfikacji i rozliczania kosztów 
ZOPOT73. Koszty funkcjonowania Ośrodków w grupie III (koszty wyna-
grodzeń pracowników ze świadczeniami i koszty funkcjonowania biura),  
nie przekraczały połowy kosztów ich działalności promocyjnej (grupy I i II).

72 Dzięki audioprzewodnikowi turyści odwiedzający Gdańsk mają możliwość zwiedzenia miasta 
w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Z audioprzewodnikiem można 
zwiedzać Główne Miasto, gdzie zlokalizowane są główne zabytki Gdańska oraz dzielnicę Oliwę.

73 Stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 34/2016 Prezesa POT z dnia 17 października 2016 r. 
w sprawie monitorowania działalności Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej 
poprzez planowanie, sprawozdawczość, kontrole wewnętrzne, narady oraz Instrukcją klasyfikacji 
i rozliczania kosztów ZOPOT stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 55/2017 Prezesa POT 
z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie monitorowania działalności Zagranicznych Ośrodków 
Polskiej Organizacji Turystycznej poprzez planowanie, sprawozdawczość, kontrole wewnętrzne, 
narady. W okresie wcześniejszym obowiązywało zarządzenie nr 27/2013 Prezesa POT z dnia 
25 października 2013 r. w sprawie nadzoru nad działaniami realizowanymi przez polskie ośrodki 
informacji turystycznej za granicą.

Prawidłowy nadzór 
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W pięciu skontrolowanych ZOPOT, tj. w Berlinie, Moskwie, Paryżu, Pekinie 
i Rzymie stwierdzono nieterminowe przesyłanie do POT miesięcznych spra-
wozdań finansowych z wykonania planu w 2017 r. oraz w jednym ZOPOT 
(w Paryżu) nieterminowe przesłanie rocznych sprawozdań merytorycz-
nych za 2016 i 2017 r. Stanowiło to naruszenie regulacji wewnętrznych 
POT. Opóźnienia w nieterminowym przekazaniu miesięcznych sprawozdań 
finansowych z wykonania planu wynosiły od jednego do 35 dni, a rocznych 
sprawozdań merytorycznych od dwóch do pięciu dni.

W latach 2015–2017 zmniejszał się udział ogółem kosztów wynagrodzeń 
w kosztach działalności ogółem skontrolowanych ZOPOT, który wynosił: 
w Rzymie 50% w 2015 r., 46% w 2016 r., 49% w 2017 r.; w Berlinie odpo-
wiednio: 40%; 32%; 28%; w Paryżu – 42%; 41%, 39%; Sztokholmie – 33%, 
29%, 32%, w Moskwie – 34%; 31%; 31%, w Pekinie – 29% w 2016 r. i 27% 
w 2017 r. W 2015 r. w ZOPOT w Pekinie źródłem finansowania wynagro-
dzenia pracownika ZOPOT były środki unijne z realizowanego przez POT 
projektu POIG Działanie 6.3. Lubię Polskę!.

W dwóch z sześciu skontrolowanych ZOPOT (w Paryżu, Moskwie)  
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na dokonywaniu płatności 
za zakupione towary i usługi związane z promocją turystyki oraz funkcjo-
nowaniem ZOPOT przed potwierdzeniem sprawdzenia zgodności zamówio-
nego towaru lub usługi z zamówieniem oraz zweryfikowania przez osobę 
upoważnioną poprawności dokumentów księgowych potwierdzających 
prawidłowość dokonania transakcji.

W dwóch z sześciu skontrolowanych ZOPOT (w Paryżu w przypadku  
55 dowodów księgowych na łączną kwotę 276,3 tys. euro /1177,6 tys. zł 
i w Moskwie w przypadku 14 dowodów księgowych na łączną kwotę 
103,3 tys. euro/442,2 tys. zł) stwierdzono dokonywanie płatności za zaku-
pione towary i wykonane usługi związane z promocją turystyki oraz funk-
cjonowaniem ZOPOT przed potwierdzeniem sprawdzenia zgodności  
zamówionego towaru lub usługi z zamówieniem oraz zweryfikowa-
niem przez osobę upoważnioną poprawności dokumentów księgowych 
potwierdzających prawidłowość dokonania transakcji. W ww. ZOPOT 
potwierdzenie sprawdzenia dokumentu zakupu nastąpiło w ostatnim dniu  
miesiąca, po dokonaniu zapłaty. Stanowiło to naruszenie przepisów zarządzeń  
Prezesa POT w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu, 
kontroli i przechowywania dokumentów finansowo-księgowych w POT.

5.3.  Efekty realizacji zadań oraz wykorzystanie w promocji 
produktów i usług turystycznych, wydarzeń sportowych, 
kulturalnych i gospodarczych

NIK pozytywnie ocenia wykorzystanie w latach 2015–2018 (I połowa) 
przez POT, ZOPOT, jst i ROT produktów oraz usług turystycznych w pro-
mocji turystycznej. W promocji wykorzystywano wydarzenia sportowe,  
kulturalne i gospodarcze o charakterze ogólnopolskim i regionalnym. Z suk-
cesem realizowano ogólnopolską akcję promocyjną pn. Polska zobacz wię-
cej – Weekend za pół ceny, w której uczestniczyło coraz więcej turystów. 
W latach 2015–2017 zwiększył się zagraniczny i krajowy ruch turystyczny 
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oraz wydatki turystów. Minister w 2016 i 2017 r. zrealizował kluczowe 
wskaźniki realizacji celów PRT 2020, natomiast jego działania w 2015 r. 
nie były skuteczne, ponieważ nie zrealizował części celów i wskaźników 
KRT 2015. Minister nie wypracował też narzędzi pozwalających na pomiar 
wpływu jego działań na wzrost liczby turystów oraz przychodów z tury-
styki. Przyjęte w KRT 2015 i PRT 2020 oraz w budżecie zadaniowym  
mierniki realizacji celów nie pozwalały bowiem na pełną ocenę wpływu dzia-
łań Ministra na wzrost wskaźników rozwoju turystyki, w tym jej promocji.

W latach 2015–2017 nastąpiło zwiększenie zagranicznych turystycznych 
przyjazdów do Polski. Według danych GUS za lata 2015–201774, w 2015 r. 
przyjechało do Polski – 16,7 mln turystów zagranicznych, w 2016 r. 
17,5 mln, w 2017 r. 18,3 mln, co stanowiło wzrost w 2016 i 2017 r. w sto-
sunku do roku 2015 odpowiednio o 4,8% i 9,6%. W latach 2016–2017 
liczba przyjeżdzających turystów pochodzenia polskiego wynosiła odpo-
wiednio 3,2 mln i 3,4 mln, a liczba turystów z Kartą Polaka po 0,1 mln. Tury-
ści zagraniczni wydali w Polsce w 2015 r. 28,1 mld zł, w 2016 r. 31,7 mld zł, 
w 2017 r. 32,8 mld zł (wzrost w 2016 i 2017 r. w stosunku do roku 2015 
odpowiednio o 12,8% i 16,7%)75. Głównymi celami ich przyjazdów w latach 
2015–2017 były przyjazdy służbowe (24,2%; 23,9%; 24,8%), turystyczno-
-wypoczynkowe (23%; 24,5%, 26,7%), odwiedziny u krewnych lub zna-
jomych (40,5%; 39,3%, 37,9%), zakupy (4,5%; 4,3%; 4,4%). Zwiększyła 
się liczba przyjazdów odwiedzających jednodniowych, z 61 mln w 2015 r. 
do 65,5 mln w 2017 r. (o 7,4%) oraz ich wydatków w Polsce, z 22,9 mld zł 
do 23,9 mld zł (o 4,4%).

W latach 2015–2017 wzrósł także udział turystyki w produkcie krajowym 
brutto, z 5,7% do 6%.

W latach 2015–2017 zwiększyła się dostępność za granicą oferty turystycz-
nej podróży do Polski. Potwierdza to wzrost o prawie 6% liczby touropera-
torów zagranicznych, którzy w katalogach oferowali turystyczne podróże 
do Polski na rynkach zagranicznych objętych działaniami promocyjnymi  
14 ZOPOT (z 2100 w 2015 r. do 2220 na koniec 2017 r.).

W latach 2016–2017 w stosunku do roku 2015 wzrosła liczba tury-
stycznych krajowych podróży Polaków, z 39,9 mln w 2015 r. do 43,6 mln 
w 2016 r. i 46 mln w 2017 r., co stanowiło wzrost w 2016 i 2017 r. w sto-
sunku do roku 2015, odpowiednio o 9,3% i 15,3%. Wydatki związane 
z podróżami krajowymi Polaków w 2015 r. wyniosły 18,3 mld zł, w 2016 r. 
21,6 mld zł i w 2017 r. 23,8 mld zł, co stanowiło wzrost w 2016 i 2017 r. 
w stosunku do roku 2015, odpowiednio o 18% i 30%. Turyści krajowi 
w latach 2015–2017 częściej odbywali podróże krótkookresowe (2–4 dni) 
niż długookresowe (5 dni lub dłużej). W latach 2015–2017 Polacy wzięli 
udział w podróżach krótkookresowych, odpowiednio: 24,2 mln (61%), 
26,5 mln (61%) i 28 mln (61%), oraz w podróżach długookresowych, 
odpowiednio: 15,7 mln (39%), 17, 1 mln (39%) i 18 mln (39%). Najczęst-

74 Patrz przypis 20.
75 Przeciętne wydatki jednego turysty zagranicznego wyniosły w 2015 r. 1680 zł, 2016 r. – 1815 zł, 

2017 r. – 1795 zł (wzrost w 2017 r. w stosunku do 2015 r. o 6,9%).

Wzrost liczby turystów 
zagranicznych i ich wydatków 

Wzrost dostępności oferty 
podróży do Polski za granicą

Wzrost liczby krajowych 
podróży Polaków  
i ich wydatków
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szymi celami podróży Polaków były w latach 2015–2107: cel turystyczno- 
-wypoczynkowy (38,6%, 39,3%, 40,5%), odwiedziny u krewnych lub zna-
jomych (51,7%, 49,8%, 49,2%), podróże służbowe (3,2%, 3,4%, 3,6%) i cel 
zdrowotny (2,7%, 3,0%, 3,0%)76.

Z przeprowadzonych przez POT badań pn. Opinie o Polsce Obcokrajowcy77 
wynika, że w latach 2015–2018 zdecydowana większość obcokrajowców 
kojarzy nasz kraj przede wszystkim z jego historią i bogatym dziedzic-
twem (96%, 94%, 94%, 94%) oraz uważa Polskę za wartą poznania (96%, 
95%, 93%, 91%). Ponad połowa (56%, 55%, 56%, 58%) ankietowanych 
obcokrajowców, którzy odwiedzili nasz kraj, zauważa jego podobieństwo 
do krajów tzw. Europy Zachodniej, a niemal dwie trzecie (60%, 62%, 64%, 
64%) postrzega Polskę jako kraj nowoczesny. Podobna liczba obcokrajow-
ców (64%, 66%, 57%, 54%) uznaje Polskę za zdrową i ekologiczną. Pod 
względem atrakcji turystycznych i sposobów wypoczynku, z którymi koja-
rzy się Polska, najwięcej – 73%, 73%, 72%, 68% z nich wymieniło mia-
sta (city break78), 60%, 65%, 61%, 62% lasy i parki narodowe, 62%, 67%, 
54%, 56% zwiedzanie zabytków i muzeów, a 59%, 57%, 60%, 56% z obiek-
tami kulturowymi UNESCO. Większość turystów zagranicznych zadeklaro-
wało w badaniu w 2018 r. ponowny przyjazd do Polski w najbliższych pię-
ciu latach (65% – tak, 15% – raczej tak), przy czym najbardziej chcieliby 
zobaczyć miasta (59%) i obiekty UNESCO (54%), zaś 5% takiego przyjazdu  
nie planuje (5% – nie, 3% – raczej nie).

Infografika nr 8 
Opinie turystów zagranicznych o Polsce i atrakcjach turystycznych w latach 2015–2018
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OPINIE TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH
O POLSCE I ATRAKCJACH TURYSTYCZNYCH

Do Polski pasują stwierdzenia:
(średnia opinii w latach 2015–2018)
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LICZBA KRAJOWYCH PODRÓŻY POLAKÓW ORAZ ICH WYDATKI
w latach 2015-2018
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LICZBA TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH
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76 Patrz przypis 20.
77 Badania zostały przeprowadzone w latach 2015–2018 wśród obcokrajowców m.in. z Niemiec, 

Japonii, Włoch, Francji, Węgier, Belgii, USA, Czech, Hiszpanii, Ukrainy, Holandii, Wielkiej Brytanii, 
Finlandii (https://www.pot.gov.pl/pl/dane-i-wiedza/dane-i wiedza/badania-i-analizy).

78 Tj. podróż weekendowa oznacza najczęściej pakiet obejmujący lot oraz hotel w najlepszej cenie 
oraz wsparcie ze strony agentów na każdym etapie podróży.

Pozytywne opinie 
obcokrajowców 

o Polsce i polskich 
atrakcjach 

turystycznych
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R ok 20 17 – 46 mln
+15%  względem 2015 r.

R ok 20 16 – 43,6 mln
+9%  względem 2015 r.

R ok 20 15
(39,9 mln)

Wydatki turystów krajowychLiczba tu rystów krajowych

R ok 20 17 – 23,8 mld 
+30%  względem 2015 r.

R ok 20 16 – 21,6 mld
+18%  względem 2015 r.

R ok 20 15
(18,3 mld)

C ele pod róży tu rystów krajowych
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STAN FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU PROMOCJI TURYSTYCZNEJ

W POLSCE

Współpraca w promocji
MSiT/POT z MSZ i MRiRW

Wykorzystanie w promocji
wydarzeń sportowych,

kulturalnych, gospodarczych

System oceny produktów
turystycznych (Najlepszy

Produkt Turystyczny, EDEN)

Rozwinięte kanały informacji
turystycznej (m.in. NPT,

portale społecznościowe)

Sieć certy�kowanych punktów
i centrów informacji turystycznej

Finansowanie z budżetu państwa
i budżetów jst (budżetu UE)

Sieć promocji za granicą
(14 ZOPOT na 27 rynkach)

Sieć promocji w kraju
(POT-LOT-ROT)

Uregulowania funkcjonowania
szlaków turystycznych

Szerszego wykorzystywania
w promocji działań
home o�ce i agencji PR

Wypromowanych produktów
turystycznych
(Polska Marka Turystyczna)

Strategii rozwoju promocji
i informacji turystycznej
w regionach (ROT)

Narzędzi oceny wpływu działań
Ministra na wzrost liczby turystów
i przychodów z turystyki

Zintegrowanego systemu
informacji turystycznej
w regionach

Stałego źródła �nansowania
promocji i informacji turystycznej
(np. opłata turystyczna)

Uregulowania zadań i źródeł
�nansowania promocji

Czego
brakuje?Co jest?

TURYSTYCZNA BAZA NOCLEGOWA W POLSCE
I JEJ WYKORZYSTANIE
w latach 2015-2017

2017 r.2016 r.2015 r.

10 tys. wykorzystanie miejsc
noclegowych (w %)

Obiekty noclegowe,
w tym hotele

10 000 10 500 10 700

2316 2463 2540

10 mln

Liczba
udzielonych

noclegów

71,2 mln 79,4 mln 83,9 mln

Miejsca noclegowe
w obiektach

noclegowych

710,3 tys. 749,2 tys. 774 tys.

36,7% 38,1% 39,3%

POZIOM SATYSFAKCJI Z POBYTU W POLSCE
TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH I KRAJOWYCH

w latach 2014–2016

Turysta
zagraniczny

Turysta
krajowy

Turysta
zadowolony z pobytu

Turysta niezadowolony
z pobytu i niezdecydowany

8% 92%

2014

88%12%
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86%14%
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4% 96%
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Lasy, parki narodowe

Miasta (city break)
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Pełna energii życiowej 75%

58%

63%

Podobna do krajów
tzw. Europy Zachodniej 56%

94%

95%

OPINIE TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH
O POLSCE I ATRAKCJACH TURYSTYCZNYCH

Do Polski pasują stwierdzenia:
(średnia opinii w latach 2015–2018)

Polska kojarzy się z atrakcjami turystycznymi
(w %)

2015 201820172016

73 73 72 68

60 65 61 62

62 67 54 56

59 57 60 56

46 52 49 44

43 43 46 40

45 43 45 36

33 33 33 36

38 37 40 31

24 29 33 30

24 28 30 26

Regionalne Organizacje Turystyczne (ROT)
Lokalne Organizacje Turystyczne (LOT)
Wg stanu na 30 czerwca 2018 r.

REGIONALNE ORGANIZACJE TURYSTYCZNE
I LOKALNE ORGANIZACJE TURYSTYCZNE

W POLSCE

16 Regionalnych
Organizacji
Turystycznych

Lokalne
Organizacje
Turystyczne122

DOLNOŚLĄSKIE

KUJAWSKO-
-POMORSKIE

LUBELSKIE

LUBUSKIE

ŁÓDZKIE

MAZOWIECKIE

OPOLSKIE

PODKARPACKIE

PODLASKIE

POMORSKIE

ŚLĄSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

WIELKOPOLSKIE

ZACHODNIO-
POMORSKIE

MAŁOPOLSKIE

ROT 1
ROT 1

ROT 1 ROT 1

ROT 1

ROT 1 ROT 1

ROT

1
ROT 1

ROT 1

ROT 1

ROT 1

ROT 1

ROT 1

ROT 1

1

ROT

LOT 17
LOT 17

LOT 10 LOT 5

LOT 9

LOT 13 LOT 6

LOT 7

LOT 8
LOT 4

LOT 5

LOT 5

LOT 3

LOT 1

LOT 6

LOT 6

Narodowy
Portal

Turystyczny
www.polska.travel
22 wersje językowe

www.zarabiajnaturystyce.pl

Krajowe i regionalne
serwisy turystyczne
Prowadzone przez
POT, JST, ROT, LOT

Obserwatorium
turystyki

POLSKI
SYSTEM

INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ

162 infokioski
w 15 województwach

Sieć infokiosków

11 w ZOPOT,
3 w POT

Stoły
multimedialne
dla turystów

Telefon
bezpieczeństwa

S.O.S.

Facebook, Twitter,
You Tube, Instagram,

Pinterest, LinkedIn

Media i portale
społecznościowe

Contact Center

Telefoniczna
informacja

turystyczna

KANAŁY INFORMACYJNE
Polskiego Systemu Informacji Turystycznej

w latach 2015-2018

około 400 w Polsce

Certy�kowane
punkty i centra
informacji
turystycznej

L iczba pod róży Polaków wg wojewódz tw
w latach 2015-2017 (mln)

5,35,04,6

2,32,32,2

2,62,52,3

1,11,00,9

2,72,62,3

6,25,75,0

1,31,31,2

2,72,52,4

0,50,50,5

5,55,34,6

6,05,75,1

1,61,51,4

0,90,90,9

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2,22,22,1

1,91,81,8

3,43,22,9
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MAZOWIE CKIE

OPOLSKIE
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PODL ASKIE

POMORSKIE

ŚL ĄSKIE
Ś WIĘ TOK R ZYSKIE

WARMIŃS KO-
-MAZURSKIE

WIEL KOPOLSKIE

ZACHODNIO-
POMORSKIE

MAŁO POLSKIE

województwa2 taka sama liczba podróży

województw14 wzrost liczby podróży

LICZBA KRAJOWYCH PODRÓŻY POLAKÓW ORAZ ICH WYDATKI
w latach 2015-2018

Liczba podróży turystów krajowych

2015 2016 20182017

mln
39,9

mln
43,6
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46,0

mln
47,7

Źródło: Na podstawie danych GUS

Wydatki turystów krajowych (w zł)
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LICZBA KRAJOWYCH PODRÓŻY POLAKÓW,
ICH WYDATKI ORAZ CELE PODRÓŻY

w latach 2015-2017
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Liczba podróży turystów krajowych

mln
39,9
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43,6
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46
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Wypoczynek,
rekreacja,
wakacje

753
796
851

Wielka
Brytania
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Rosja
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1265
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UkrainaNiemcy
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Xxxx

Tendencja względem 2015 r.

Nazwa krajuLiczba przyjazdów w 2015 r. (w tys.)
Liczba przyjazdów w 2016 r. (w tys.)
Liczba przyjazdów w 2017 r. (w tys.)

Przyjazdy turystów wg krajów w latach 2015–2017
(5 krajów o największej liczbie) 

LICZBA TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH
ORAZ ICH WYDATKI  W POLSCE

w latach 2015-2018

Liczba turystów zagranicznych
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Źródło: Na podstawie danych GUS
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Promocja zagraniczna

ZASIĘG PROMOCJI TURYSTYCZNEJ
POLSKI W LATACH 2015-2018

ZOPOT
Amsterdam

Holandia

ZOPOT
Berlin

Niemcy

ZOPOT
Kijów

Ukraina

Luksemburg
Belgia

ZOPOT
Bruksela

Szwecja
Norwegia
Finlandia
Dania

ZOPOT
Sztokholm

Węgry
Szwajcaria
Austria

ZOPOT
Wiedeń

Hiszpania
Portugalia

ZOPOT
Madryt

USA
Kanada

ZOPOT
Nowy Jork

Rosja

ZOPOT
Moskwa

Włochy

ZOPOT
Rzym

Chiny

ZOPOT
Pekin

Japonia

ZOPOT
Tokio

Malezja
Singapur

Indie
Korea Południowa

Irlandia
Wielka Brytania

ZOPOT
Londyn

Francja

ZOPOT
Paryż

Brazylia (APR)

Izrael (APR)

Indie (HO)
Słowacja (APR)

Promocja zagraniczna obejmuje

rynków w formie Home O�ce
lub Agencji PR27 6rynków

działania
w 14 krajach

w formie
ZOPOT Węgry (APR)

Czechy (APR)

Jednostki samorządu
terytorialnego (województwa,
powiaty, miasta i gminy)

Regionalne Organizacje Turystyczne

Lokalne Organizacje Turystyczne

Promocja krajowa

Promocja
regionalna
i lokalna

Promocja
ogólnokrajowa

Polska
Organizacja
Turystyczna

Dotacja podmiotowa
40. części budżetu państwa

(Turystyka)

Jednostki samorządu terytorialnego
(województwa, powiaty, miasta i gminy)

Minister Sportu i Turystyki

TURYSTYKA ZAGRANICZNA I KRAJOWA

TURYSTYKA KRAJOWA I REGIONALNA

Regionalne Organizacje Turystyczne

Lokalne Organizacje Turystyczne

14 Ośrodków Zagranicznych POT

Polska Organizacja Turystyczna

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Poziom  4

Środki z Unii Europejskiej
(programy operacyjne)

Budżet jednostki
samorządu terytorialnego

Dochody z działalności
statutowej i gospodarczej

Darowizny, spadki, zapisy

Część 40. budżetu państwa
(Turystyka)

H

Część 34.
Rozwój regionalny

Część 20.
Gospodarka

Dotacje celowe

4 POZIOMY FINANSOWANIA
PROMOCJI TURYSTYCZNEJ

SYSTEM PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI
W KRAJU I ZA GRANICĄ W LATACH 2015-2018
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(39,9 mln)

Wydatki turystów krajowychLiczba tu rystów krajowych
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TURYSTYCZNA BAZA NOCLEGOWA W POLSCE
I JEJ WYKORZYSTANIE
w latach 2015-2017

2017 r.2016 r.2015 r.
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2316 2463 2540

10 mln

Liczba
udzielonych

noclegów
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OPINIE TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH
O POLSCE I ATRAKCJACH TURYSTYCZNYCH

Do Polski pasują stwierdzenia:
(średnia opinii w latach 2015–2018)

Polska kojarzy się z atrakcjami turystycznymi
(w %)

2015 201820172016

73 73 72 68

60 65 61 62

62 67 54 56

59 57 60 56

46 52 49 44

43 43 46 40

45 43 45 36

33 33 33 36

38 37 40 31

24 29 33 30

24 28 30 26
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Wg stanu na 30 czerwca 2018 r.
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SYSTEM

INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ

162 infokioski
w 15 województwach

Sieć infokiosków

11 w ZOPOT,
3 w POT

Stoły
multimedialne
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S.O.S.

Facebook, Twitter,
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Telefoniczna
informacja
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KANAŁY INFORMACYJNE
Polskiego Systemu Informacji Turystycznej

w latach 2015-2018

około 400 w Polsce

Certy�kowane
punkty i centra
informacji
turystycznej

L iczba pod róży Polaków wg wojewódz tw
w latach 2015-2017 (mln)
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LICZBA KRAJOWYCH PODRÓŻY POLAKÓW ORAZ ICH WYDATKI
w latach 2015-2018

Liczba podróży turystów krajowych

2015 2016 20182017
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Źródło: Na podstawie danych GUS
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Przyjazdy turystów wg krajów w latach 2015–2017
(5 krajów o największej liczbie) 

LICZBA TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH
ORAZ ICH WYDATKI  W POLSCE

w latach 2015-2018
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Źródło: Na podstawie danych GUS
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Promocja zagraniczna

ZASIĘG PROMOCJI TURYSTYCZNEJ
POLSKI W LATACH 2015-2018
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie badań POT.



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
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Z przeprowadzonych przez POT badań dotyczących badania satysfakcji 
turystów krajowych i zagranicznych w latach 2014–201679 zdecydowana 
większość turystów krajowych była zadowolona z wyjazdu turystycz-
nego, w 2014 r. 96%, w 2015 r. 89%, w 2016 r. 93% badanych. Niezde-
cydowani i niezadowoleni stanowili odpowiednio 4%, 11% i 7%. Wśród 
turystów zagranicznych zadowolenie z pobytu w Polsce zadeklarowało 
w 2014 r. 92%, w 2015 r. 88%, w 2016 r. 86% badanych; niezdecydowani 
i niezadowoleni stanowili odpowiednio 8%, 12% i 14% badanych. W latach  
2014–2016 zdecydowana większość turystów deklarowała chęć ponow-
nego wyjazdu i wypoczynku w Polsce, tj. krajowi odpowiednio: 93%, 82%, 
90% i zagraniczni odpowiednio: 90%, 84%, 91%.

Infografika nr 9 
Poziom satysfakcji z pobytu w Polsce turystów zagranicznych i krajowych w latach 2014–2016

R ok 20 17 – 46 mln
+15%  względem 2015 r.
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R ok 20 15
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Wydatki turystów krajowychLiczba tu rystów krajowych

R ok 20 17 – 23,8 mld 
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R ok 20 15
(18,3 mld)
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STAN FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU PROMOCJI TURYSTYCZNEJ

W POLSCE

Współpraca w promocji
MSiT/POT z MSZ i MRiRW

Wykorzystanie w promocji
wydarzeń sportowych,

kulturalnych, gospodarczych

System oceny produktów
turystycznych (Najlepszy

Produkt Turystyczny, EDEN)

Rozwinięte kanały informacji
turystycznej (m.in. NPT,

portale społecznościowe)

Sieć certy�kowanych punktów
i centrów informacji turystycznej

Finansowanie z budżetu państwa
i budżetów jst (budżetu UE)

Sieć promocji za granicą
(14 ZOPOT na 27 rynkach)

Sieć promocji w kraju
(POT-LOT-ROT)

Uregulowania funkcjonowania
szlaków turystycznych

Szerszego wykorzystywania
w promocji działań
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Wypromowanych produktów
turystycznych
(Polska Marka Turystyczna)

Strategii rozwoju promocji
i informacji turystycznej
w regionach (ROT)

Narzędzi oceny wpływu działań
Ministra na wzrost liczby turystów
i przychodów z turystyki

Zintegrowanego systemu
informacji turystycznej
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Stałego źródła �nansowania
promocji i informacji turystycznej
(np. opłata turystyczna)

Uregulowania zadań i źródeł
�nansowania promocji

Czego
brakuje?Co jest?

TURYSTYCZNA BAZA NOCLEGOWA W POLSCE
I JEJ WYKORZYSTANIE
w latach 2015-2017

2017 r.2016 r.2015 r.
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POZIOM SATYSFAKCJI Z POBYTU W POLSCE
TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH I KRAJOWYCH

w latach 2014–2016
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie badań POT.

W 2015 r. Minister nie zrealizował siedmiu spośród 10 wskaźników w KRT 
2015, w tym kluczowych dla promocji turystyki oraz gospodarki turystycz-
nej, tj.: uczestnictwa mieszkańców Polski w wyjazdach turystycznych w wyso-
kości o siedem punktów procentowych niższej (plan 61%, wykonanie 
54%); uczestnictwa mieszkańców Polski w wyjazdach urlopowo-wakacyjnych 
(minimum 5-dniowych) – w 75% (plan 40%/wykonanie 30%); liczby kra-
jowych podróży turystycznych mieszkańców Polski – w 83% (plan 48,1 mln, 
wykonanie 39,9 mln), liczby cudzoziemców przyjeżdżających do Polski  
– w 97,5% (plan 79,1 mln, wykonanie 77,1 mln); liczby turystów zagra-
nicznych przyjeżdżających do Polski – w 83,5% (plan 20 mln, wykonanie 
16,7 mln); oszacowania wydatków cudzoziemców w Polsce – w 57,1% (plan 

79 Raporty z badania POT zamieszczone na https://www.pot.gov.pl/pl/dane-i wiedza/dane-i-
wiedza/badania-i-analizy: Badanie konsumentów usług turystycznych, mające na celu ocenę 
poziomu satysfakcji turystów krajowych i zagranicznych z usług turystycznych, z których korzystali 
podczas podróży i pobytu w Polsce w 2014 r.; Satysfakcja turystów 2015; Badanie satysfakcji turystów 
krajowych i zagranicznych 2016.

Wysoki poziom 
zadowolenia turystów 

z pobytu w Polsce 

Niezrealizowanie 
przez Ministra 

kluczowych 
wskaźników KRT 2015
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11,9 mld USD, wykonanie 6,8 mld USD); oszacowania wydatków mieszkań-
ców Polski na krajowe wyjazdy turystyczne – w 56,9% (plan 32,5 mld zł, 
wykonanie 18,5 mld zł). Stwierdzono, że wskaźniki określone w KRT 2015 
nie były zmieniane, co zdaniem NIK wynikało z zaniechania przygotowa-
nia modyfikacji wartości wskaźników przez Ministra, pomimo posiadania 
informacji o zmieniającej się sytuacji na rynku turystycznym i przyczynach 
nieosiągnięcia wskaźników.

Minister w latach 2016–2017 zrealizował 11 z 15 wskaźników realizacji 
celów PRT 2020, w tym kluczowe dla gospodarki turystycznej, odpowied-
nio: liczbę krajowych podróży Polaków (w mln ) – plan 38,8 i 39,0/wyko-
nanie 43,5 i 45,9; wydatki Polaków na podróże krajowe (w mld PLN) – plan 
17,0 i 17,3/wykonanie 21,8 i 24,2; liczbę przyjazdów turystów zagranicz-
nych (w mln) – plan 16,8 i 17,2/wykonanie 17,5 i 18,3; wydatki turystów 
zagranicznych w Polsce (w mld zł) – plan 22,8 i 23,0/wykonanie 31,5 i 32,6; 
udział gospodarki turystycznej w PKB (w %) – plan 5,2 i 5,3/wykonanie 6,0 
i 5,9. Osiągnięte także zostały również podstawowe wskaźniki dotyczące 
promocji polskiej turystyki, jak np. zmiana liczby odbiorców przekazu infor-
macyjno-promocyjnego na rynku krajowym i rynkach zagranicznych do roku 
bazowego (w %) – plan 1,5% i 2,5%/wykonanie 55% i 37% oraz liczba zre-
alizowanych przedsięwzięć promocyjnych prezentujących atrakcyjność tury-
styczną Polski na rynkach zagranicznych – plan 850 i 850/wykonanie 905 
i 880.

Nie osiągnięto natomiast w latach 2016–2017 ogółem czterech wskaźni-
ków realizacji celów PRT 2020, w tym trzech, za realizację których odpo-
wiedzialny był Minister, tj.: liczby klastrów w sektorze turystyki powoła-
nych w ramach programów wsparcia (planowano odpowiednio: 78, 80, 
osiągnięto 62, 54, tj. wykonano na poziomie 79,5% i 67,5%); liczby pro-
jektów rewitalizacyjnych (planowano odpowiednio: 73, 75, miernik nie 
był realizowany); długości nowych szlaków turystycznych dofinansowanych 
z budżetu państwa (planowana w obu latach na 1000 km, miernik nie był 
realizowany) oraz jednego za realizację którego odpowiadała POT, tj. liczby  
punktów i centrów informacji turystycznej posiadających certyfikat 3  
i 4 gwiazdek (planowano odpowiednio: 162, 167, osiągnięto 93, 143, 
tj. wykonano na poziomie 57,4% i 85,6%). Brak realizacji tych wskaźników, 
za które odpowiadał Minister, w ocenie NIK był niezależny od jego działań.

POT prawidłowo realizował w latach 2016–2017 wskaźniki realizacji celów 
PRT 2020. Spośród pięciu wskaźników, za realizację których odpowiadała 
POT, wykonano cztery, tj.: liczbę nowych certyfikatów przyznanych w kon-
kursie na Najlepszy Produkt Turystyczny; liczbę podmiotów działających 
w konsorcjach produktowych; zmianę liczby odbiorców przekazu informa-
cyjno-promocyjnego na rynku krajowym i rynkach zagranicznych (%), liczbę 
zrealizowanych przedsięwzięć promocyjnych prezentujących atrakcyjność 
turystyczną Polski na rynkach zagranicznych. Natomiast niezrealizowanie 
wskaźnika liczby punktów i centrów informacji turystycznej posiadających 
certyfikat 3 i 4 gwiazdek wynikało ze zmiany regulaminu certyfikowania 
punktów i centrów informacji turystycznej w Polsce, w celu podniesienia 
wymogów jakościowych certyfikacji.

Prawidłowa realizacja 
przez Ministra  
kluczowych wskaźników 
PRT 2020

Prawidłowa realizacja 
przez POT wskaźników 
PRT 2020
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Nie wypracowano narzędzi pozwalających na pomiar wpływu działań Mini-
stra w zakresie turystyki (jej rozwoju i promocji) na wzrost liczby tury-
stów oraz przychodów z turystyki. Zdaniem NIK przyjęte w KRT 2015 i PRT 
2020 oraz w budżecie zadaniowym w latach 2015–2018 mierniki realiza-
cji celów nie pozwalały na pełną ocenę wpływu działań Ministra na wzrost 
ww. wskaźników rozwoju turystyki.

Minister w okresie objętym kontrolą nie podejmował działań w zakresie 
promowana turystycznego Polski wydarzeń o charakterze ogólnoeuropej-
skim lub ogólnoświatowym, ponieważ działalność o charakterze promocyj-
nym pozostaje we właściwości POT finansowanej z dotacji podmiotowej. 
Działania te nie były uzgadniane z Ministerstwem, a główne wydarzenia 
promocyjne, w tym kotwice medialne na kolejne lata wskazywane były 
w Strategii POT oraz w Planach działania POT.

Efektami dofinansowanych przez Ministra zadań publicznych dotyczących 
upowszechniania i promocji turystyki (8,5 mln zł), były m.in.: w 2016 r.  
– ogólnopolskie kampanie promujące dziedzictwo kulturowe i przyrodni-
cze; utworzenie i promocja szlaków turystycznych tematycznych; odno-
wienie 3342,14 km znakowanych szlaków górskich (m.in. 1908,14 km szla-
ków w Karpatach, 80 km w Sudetach, 81 km w Górach Świętokrzyskich) 
oraz 550 km szlaków konnych, wykonanie prac znakarskich na szlakach 
pieszych nizinnych o całkowitej długości 2535,3 km, w tym 2454,5 km 
szlaków ogólnopolskich; w 2017 r. – kampanie informacyjno-edukacyjne  
Bezpieczny stok i ABC Bezpiecznego wędrowania; znakowanie, konserwacja 
i renowacja sieci górskich szlaków pieszych, narciarskich, konnych wraz 
z poprawą infrastruktury (3610,6 km); odnowienie oznakowania malowa-
nego Podlaskiego Szlaku Bocianiego (412,5 km) i tras rowerowych w oko-
licach Szklarskiej Poręby (450 km); konserwacja sieci szlaków pieszych 
nizinnych (2992,8 km), rowerowych (78 km) oraz szlaku kajakowego rzeki 
Krutyni (110 km).

Wydatki MSiT w latach 2015–2018 (I połowa) na zakup usług pozosta-
łych w kwocie 7,9 mln zł przeznaczono głównie na badania statystyczne 
ruchu turystycznego przez GUS (4,1 mln zł), organizację międzynarodo-
wych oraz krajowych konferencji i spotkań, kampanii i akcji promocyjnych 
oraz wykonanie prac badawczych w zakresie turystyki, m.in. oceny sezonu 
turystycznego, rynku pracy w turystyce i gospodarki turystycznej. W latach  
2015–2018 (I półrocze) wydatkowano 3,7 mln zł na składki członkow-
skie Polski w organizacjach międzynarodowych, tj. w Światowej Organi-
zacji Turystyki (UNWTO), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD) oraz Międzynarodowej Organizacji Turystyki Społecznej (OITS).

Minister współpracował w ramach działającego przy Ministrze Spraw 
Zagranicznych Międzyresortowego Zespołu ds. Promocji Polski za Granicą 
powołanego przez Prezesa Rady Ministrów. Uchwałą nr 2 z dnia 1 lipca 
2016 r. ww. Zespołu utworzono Zespół zadaniowy do spraw promocji tury-
stycznej i sportowej, Zespół zadaniowy do spraw marki Polska oraz Zespół 
zadaniowy do spraw dyplomacji historycznej i polityki pamięci. Zespół 
zadaniowy do spraw promocji turystycznej i sportowej, w którym MSiT 
jest ministerstwem wiodącym odbył cztery spotkania w 2016 r. i jedno 
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w 2017 r. Efektami działań tego zespołu były m.in. opracowanie koncep-
cji projektu Polskie Marki Turystyczne i modelu marki turystycznej oraz 
lista najważniejszych wydarzeń o charakterze sportowym i turystycznym 
na 2017 r. Przedstawiciele Ministra i POT brali udział w Zespole zdaniowym 
do spraw marki Polska (rolę ministerstwa wiodącego pełni MSZ). W ramach 
tego zespołu realizowano prace m.in. nad projektami dokumentów: Ujed-
nolicone zasady komunikacji marki Polska, Kierunki Promocji Polski na lata 
2017–202780 oraz zgłoszono uwagi do projektu dokumentu Marka Polska81.

Minister współpracował także z Ministrem Spraw Zagranicznych w ramach 
zespołów: Międzyresortowego Zespołu do Spraw Polonii i Polaków za Gra-
nicą (wykorzystanie turystyki dla celów związanych z podtrzymaniem 
tożsamości Polonii), Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji 
Działań na rzecz Rozwoju Partnerstwa Strategicznego między RP a Chiń-
ską Republiką Ludową (wzmocnienie działań MSiT oraz POT na rzecz 
zwiększenia wymiany turystycznej z Chinami), Zespołu zadaniowego 
do spraw dyplomacji Historycznej i Polityki Pamięci (ministerstwa wiodące:  
MSZ i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Zespołu Robo-
czego do spraw koordynacji wdrażania Strategii UE dla regionu Morza Bał-
tyckiego w Polsce (turystyka stanowi jeden z obszarów priorytetowych). 
Ponadto Minister realizował działania bieżące, związane m.in. z wizytami 
bilateralnymi i wielostronnymi.

W dniu 29 marca 2018 r. POT podpisała z MSZ porozumienie o współpracy 
w zakresie promocji Polski za granicą, które zakłada wspólną realizację 
działań na rzecz rozwoju i promocji polskiej turystyki, prezentacji atrak-
cyjności turystycznej Polski, budowy pozytywnego wizerunku naszego 
kraju za granicą, pogłębiania wiedzy o Polsce oraz wszelkich działań ją 
upowszechniających. POT w 2018 r. podjęła działania w celu utworzenia 
jednoosobowych przedstawicielstw (biur) POT w siedzibach Instytutów 
Polskich przy ambasadach RP na terenie Węgier, Czech i Izraela. Do zakoń-
czenia kontroli NIK nie otrzymano stanowiska MSZ w ww. sprawie. Ponadto 
POT współpracowała z MRiRW w ramach porozumienia z 7 maja 2015 r,. 
którego celem jest skonsolidowanie działań na rzecz kreowania pozytyw-
nego wizerunku na obszarach wiejskich wśród turystów zagranicznych 
i krajowych m.in. poprzez tworzenie produktów turystyki wiejskiej i ich 
komercjalizację oraz poszerzanie świadomości Polaków o możliwości spę-
dzania czasu na terenach wiejskich i w obiektach agroturystycznych.

W zakresie tworzenia i wspierania systemu promocji turystyki POT 
w latach 2015–2018 (I półrocze) zorganizowała: 50 targów turystycznych, 
166 warsztatów branżowych i workshopów, 117 imprez promocyjnych,  
571 podróży prasowych i studyjnych, 271 prezentacji, których komunikat 
informacyjno-promocyjny dotarł wg danych POT łącznie do, odpowied-
nio: 2 292 459, 33.879, 167 718, 3 165 i 31 804 odbiorców. POT przygoto-

80 Przyjęto uchwałą nr 7 z dnia 20 grudnia 2017 r. dotyczącą dokumentu „Kierunki Promocji 
Polski na lata 2017–2027”, https://www.msz.gov.pl/resource/a1282585-1855-45c1-adfd-
8d893235a491:JCR.

81 Przyjęto uchwałą nr 8 z dnia 27 lutego 2018 r. dotyczącą dokumentu „Marka Polska – koncepcja”, 
https://www.msz.gov.pl/resource/a80e1cff-2515-449c-8e0e-dc2f59da9a18:JCR.
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wała i opublikowała 39 materiałów prasowych i wydawniczych o tematyce 
turystycznej, zrealizowała 55 filmów i reportaży oraz 171 reklam w prasie 
branżowej, konsumenckiej i specjalistycznej oraz 70 reklam zewnętrznych. 
Zasięg tych działań informacyjno-promocyjnych kształtował się w latach 
2015–2018 na poziomie: 16 979 550 czytelników, 14 008 902 widzów i słu-
chaczy oraz 107 789 413 odbiorców reklamy prasowej i zewnętrznej.

W latach 2015–2017 spadła liczba realizowanych przez POT i ZOPOT 
działań w promocji zagranicznej – z 525 do 511 (o 3%). Liczba działań 
promocyjnych ogółem w turystyce zagranicznej w 14 kategoriach dzia-
łań82, wyniosła 525 działań w 2015 r., 542 działań w 2016 r., 511 działań 
w 2017 r. Porównując 2015 r. do 2017 r. wzrost i spadek wystąpił w pię-
ciu kategoriach działań promocyjnych POT, w dwóch utrzymał się na takim 
samym poziomie83. W latach 2015–2017 zmniejszeniu z 82 do 56 (46%) 
uległa liczba realizowanych przez POT działań w ramach promocji tury-
styki krajowej. Liczba działań promocyjnych ogółem w turystyce krajowej 
w 13 kategoriach działań84 wyniosła 82 działania w 2015 r., 69 w 2016 r. 
i 56 w 2017 r. W siedmiu kategoriach nastąpił spadek, w czterech wzrost, 
a w dwóch był na tym samym poziomie.

W latach objętych kontrolą POT prowadziła działania promocyjne w pię-
ciu priorytetowych, wiodących obszarach produktowych, tj.: 1) Turystyka 
kulturowa (w tym poprzemysłowa); 2) Turystyka aktywna; 3) Turystyka 
zdrowotna (w tym SPA i wellness); 4) Przemysł spotkań Poland Convention 
Bureau85; 5) Turystyka na obszarach wiejskich. Priorytetowe obszary odpo-
wiadały założeniom Strategii POT.

POT w kontrolowanym okresie promowała ponad 200 produktów tury-
stycznych, w tym 36 produktów markowych wyróżnionych certyfikatem 
POT i 16 produktów innowacyjnych86, produkty zwycięzców i wyróżnio-

82 Powtarzających się w latach 2015–2018, bez projektów POIG Promujmy Polskę Razem i Lubię 
Polskę (działania w 2015 r.) oraz projektu Go to Brand POIR (działania w 2016 i 2017 r.).

83 Wzrost: targi i polskie stoiska narodowe (z 10 do 15), imprezy promocyjne (z 34 do 48), kampanie 
promocyjne (z pięciu do dziewięciu), serwisy internetowe (z 29 do 30), reklama zewnętrzna  
(z 13 do 25); spadek: warsztaty branżowe i workshopy, w tym Grupa V–4 (z 47 do 46), podróże 
prasowe i studyjne (ze 168 do 160), wydawnictwa promujące turystykę (z 15 do 13), reklama 
w prasie (z 54 do 31), prezentacje (z 89 do 73); na tym samym poziomie: filmy i reportaże (16), 
portale społecznościowe (45).

84 Targi turystyczne, warsztaty, imprezy promocyjne, konsorcja produktowe, konkursy, promocja 
certyfikowanych produktów turystycznych, konkursy EDEN, podróże studyjne, wydawnictwa, 
filmy, reklama w sieci, reklama w prasie, inne promocyjne.

85 Poland Convention Bureau (PCB) działa w strukturach POT od 2002 r. i jest jednostką 
odpowiedzialną za promocję Polski jako atrakcyjnej destynacji dla organizacji spotkań 
i wydarzeń biznesowych.

86 Innowacyjne i praktyczne rozwiązania na rynku turystycznym przeznaczone dla sektora 
turystycznego, wykorzystujące nowe technologie, ułatwiające podróżowanie, usprawniające 
zarządzanie i wspierające promocję w turystyce: Ogród Zoologiczny we Wrocławiu, Kopalnia 
Złota i Średniowieczny Park Techniki w Złotym Stoku, Ekspozycja PGE Giganty Mocy – Miejskie 
Centrum Kultury w Bełchatowie, Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła – Light.Move.Festival.
Łódź, POLIN – Muzeum Historii Żydów Polskich, Wake Park w Szczecinku, Muzeum Polskiej 
Piosenki w Opolu, Gdański Teatr Szekspirowski – jedyny taki teatr na świecie, Planetarium EC1, 
INDUSTRIADA – Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, Zamojska Twierdza 
Atrakcji, Ogrody Hortulus Spectabilis w Dobrzycy, Muzeum Mydła i Historii Brudu, Muzeum 
Górnictwa Węglowego – Kopalnia Guido, Europejskie Centrum Solidarności i Centrum Nauki 
Kopernik.
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nych w konkursie EDEN oraz produkty polskich konsorcjów produkto-
wych afiliowanych i działających przy POT: Konsorcjum turystyki aktywnej,  
Konsorcjum Turystyki Wiejskiej, Zdrowie i Uroda, Polskie szlaki kulinarne.

W 2010 r. POT wprowadziła system certyfikacji polskich produktów tury-
stycznych. W okresie objętym kontrolą w ramach corocznych konkursów 
na Najlepszy Produkt Turystyczny nagradzano produkty certyfikatami POT. 
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane były wyłącznie od ROT, a laureatów 
wybierała POT. Certyfikaty przyznawano w formie Złotego Certyfikatu POT, 
Certyfikatów POT oraz Certyfikatu Internautów (wyłanianego w drodze 
głosowania internetowego). Od 2018 r. wprowadzono Certyfikat specjalny 
– nową kategorię przyznawaną przez kapitułę konkursu produktowi, który 
posiada niezwykły potencjał, jest mało znany i istnieje na rynku nie dłużej 
niż dwa lata. Na dzień 8 listopada 2018 r. POT przyznała ogółem 10 Złotych 
Certyfikatów POT, 202 Certyfikaty POT i pięć Certyfikatów Internautów. 
W latach 2015–2017 przyznawano rocznie 10 Certyfikatów POT, jeden 
Złoty Certyfikat POT i jeden Certyfikat Internautów.

Polska Organizacja Turystyczna w promocji turystycznej Polski w kraju  
i za granicą wykorzystywała wydarzenia sportowe, kulturalne i gospodar-
cze, w tym o szerokim odbiorze społecznym – 14 kotwic medialnych. Były 
to m.in.

 − na 2015 r. – Światowa Wystawa EXPO w Mediolanie;
 − na 2016 r. – Wrocław Europejska Stolica Kultury 2016, Światowe Dni 

Młodzieży Kraków 2016, Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej 2016, 
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2016;

 − na 2017 r. – Światowa Wystawa Expo w Astanie, Mistrzostwa Europy 
w Piłce Siatkowej 2017, Światowe Igrzyska Sportów Nieolimpijskich 
The World Games we Wrocławiu 2017, Mistrzostwa Europy U21 w Pił-
ce Nożnej 2017, Rok Wisły;

 − na 2018 r. – 100 lecie odzyskania niepodległości Polski, Europejski Rok 
Dziedzictwa Kulturowego, Liga Światowa (siatkówka), Mistrzostwa 
Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018.

Wydarzenia te, z wyjątkiem Ligi Światowej Siatkówki, były wykorzystywane 
w promocji poprzez: wydawnictwa, publikacje prasowe i w serwisach inter-
netowych, koprodukcję i emisję filmów i programów, kampanie outdoorowe, 
imprezy promocyjne, konferencje prasowe, podróże prasowe i warsztaty. 
W promocji krajowej jako kotwice medialne wykorzystywano głównie miej-
sca i produkty turystyczne certyfikowane przez POT (w tym nagrodzone Zło-
tym Certyfikatem POT), mające przyciągać turystów krajowych do odwiedze-
nia polskich regionów. Promowano w kraju i za granicą produkty polskich 
konsorcjów produktowych afiliowanych przy POT poprzez organizację kon-
ferencji i paneli dyskusyjnych, warsztaty oraz prezentacje podczas targów 
i imprez turystycznych, jak również za pośrednictwem mediów.

POT zrealizowała 33 różnorodne akcje promujące turystykę krajową wśród 
Polaków oraz mające na celu wydłużenie sezonu turystycznego, poza tra-
dycyjnie turystyczne okresy letni i zimowy. Były to, w szczególności: kon-
kursy (np. EDEN, Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT), udział  
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w targach, forum POT-ROT-LOT, promocja telewizyjna, internetowa i pra-
sowa. POT i MSiT z sukcesem realizowały w latach 2016–2018 ogólno-
polską akcję promocyjną Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny (pięć 
edycji, w miesiącach marzec–kwiecień i październiku) uwzględniającą pre-
ferencje i zniżki dla turystów. W latach 2017–2018 uczestniczyło w nich 
ponad 2,4 tys. podmiotów branży turystycznej i skorzystało 484,5 tys. tury-
stów (w kolejnych edycjach wzrastała liczba podmiotów i turystów).

W latach 2017–2018 POT w ramach konkursu „New Tech-New Travel”  
(I i II edycja) wspierała rozwój nowych technologii i firm (start-up) w tury-
styce. W I i II edycji konkursu nagradzano i wyróżniano innowacyjne plat-
formy, technologie, aplikacje i portale w kategoriach B2B (business to busi-
ness) i B2C (business to consumer)87.

Minister od 2017 r. przygotowywał realizację projektu Polskie Marki Tury-
styczne88, wpisanego do Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 
do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), przyjętej przez Radę Ministrów 
14 lutego 2017 r. Projekt został ogłoszony przez Ministra 17 grudnia 
2018 r., tj. po zakończeniu kontroli NIK. Zgodnie z § 7 Regulaminu pro-
jektu Polskie Marki Turystyczne uczestnikom, którym przyznany zostanie 
tytuł Polska Marka Turystyczna lub Polska Marka Turystyczna – kandydat,  
będą mieli dostęp do świadczeń, m.in.: 1) organizacji wizyt ekspercko-
-doradczych, w tym o charakterze audytu lub ewaluacji; 2) udziału 
w dedykowanych szkoleniach z zakresu zarządzania rozwojem destynacji  
turystycznych; 3) udziału w wizytach studyjnych w Polsce lub za granicą;  
4) networkingu; 5) preferencyjnego traktowania w ramach wnioskowa-
nia o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki 
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ogła-
szanego przez MSiT.

W ramach organizacji targów turystycznych za granicą POT zawarła łącz-
nie w kontrolowanym okresie 393 umów o współpracy z: ROT (82 umowy), 
LOT lub jst (75 umów), podmiotami z branży turystycznej (236 umów). 
Współpraca przy organizacji warsztatów branżowych była przedmiotem 
178 umów, z ROT (jedna umowa), LOT i jst (pięć umów) i podmiotami 
z branży turystycznej (172 umowy), natomiast przy organizacji podróży 
studyjnych i prasowych oraz kampanii promocyjnych POT zawarła sześć 
porozumień z pięcioma ROT. Niezależnie od porozumień na poszczególne 
przedsięwzięcia promocyjne, POT rokrocznie zawierała ze wszystkimi  

87 Np. W II edycji w kategorii B2B nagrodzono firmę za platformę telemedyczną umożliwiającą 
telekonsultacje medyczne w trakcie podróży w języku pacjenta oraz wyróżniono busradar.pl 
– portal i aplikację do wyszukiwania krajowych i międzynarodowych połączeń autobusowych 
i BedBooking – mobilny system umożliwiający zarządzanie kalendarzem rezerwacji za pomocą 
telefonu, tabletu i komputera, natomiast w kategorii B2C wyróżniono mobilny hotspot XOXO WiFi 
zapewniający nielimitowany dostęp do szybkiego Internetu 4G na terenie ponad 100 krajów 
z całego świata, posiadający technologię, która łączy się z najlepszą siecią lokalną dostępną 
na danym terenie; https://new.travel.pl/.

88 Celem projektu jest stymulowanie współpracy w zakresie rozwoju turystyki na poziomie 
lokalnym, czego pożądanym efektem byłoby ukonstytuowanie tzw. regionów turystycznych 
– jednostek kompleksowo zarządzających rozwojem i promocją turystyki na wyznaczonym 
obszarze, powiązanym ze sobą. Jednostki takie powinny prowadzić działalność o charakterze 
Destination Management Organisations (Organizacji Zarządzających Destynacjami);  
https://www.polskiemarkiturystyczne.gov.pl/regulamin.
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16 ROT ramowe porozumienia o współpracy. W okresie objętym kontrolą 
POT współpracowała również z polskimi przewoźnikami, tj. PLL LOT, PKP 
Intercity S.A., PKS Polonus S.A.

Zgodnie ze Statutem POT89 oraz nadanymi przez Prezesa POT regulami-
nami ZOPOT, do ZOPOT należy m.in. kształtowanie pozytywnego wizerunku 
Polski jako celu podróży turystów oraz promowanie polskich produktów 
turystycznych, działanie na rzecz zwiększenia obecności polskiej oferty 
na rynku działania Ośrodka, udostępnianie i upowszechnianie informacji 
związanych z podróżą do Polski, gromadzenie aktualnych informacji zwią-
zanych z rozwojem turystyki wyjazdowej do Polski oraz na temat dzia-
łalności polskich firm turystycznych na terenie jego działania. Działania  
promocyjne ZOPOT wykonywały realizując trzy zadania. W ramach zadania 
Działania promocyjne na rynku, poszczególne ZOPOT realizowały od jed-
nego do trzech projektów promocyjnych, dla których planowały mierniki 
– liczbę odbiorców/uczestników działań, zgodnie z przyjętymi w Strategii 
POT i Planach działań. W ramach zadania Informacja turystyczna realizo-
wano dwa podzadania: Dystrybucja materiałów i Udzielanie informacji oraz 
zadania Transfer wiedzy dwa podzadania: Wiedza i Współpraca instytucjo-
nalna. Dla dwóch ostatnich zadań nie określano mierników realizacji.

W latach 2015–2018 (I połowa) 14 ZOPOT promowało polskie produkty 
turystyczne na rynkach działania, w tym posiadające certyfikaty POT, pro-
dukty innowacyjne oraz produkty konsorcjów produktowych działające 
przy POT, m.in.:

Przykłady
ZOPOT w Berlinie
Priorytetowymi obszarami produktowymi w promocji na rynku niemieckim 
były turystyka miejska i kulturowa (ze szczególnym uwzględnieniem dużych 
miast: Wrocław, Kraków, Warszawa, Katowice, Lublin) oraz turystyka rekre-
acyjna i aktywna (ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej i wod-
nej). Na 2018 r. wyznaczono trzy obszary produktowe, tj. turystykę kulturową 
ze szczególnym uwzględnieniem city break, turystykę aktywną ze szczegól-
nym uwzględnieniem turystyki rowerowej i wodnej oraz turystykę zdrowotną, 
ze szczególnym uwzględnieniem turystyki medycznej. W latach 2015–2018 
(I połowa) ZOPOT promował 60 produktów turystycznych, w tym należące 
do polskich konsorcjów produktowych: Turystyka aktywna, Turystyka wiej-
ska, Zdrowie i uroda, Polskie szlaki kulinarne oraz posiadające certyfikaty POT, 
w tym m.in.: POLIN – Muzeum Historii Żydów Polskich, Biskupin, Wielka Pętla 
Wielkopolski, Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, Stara Kopalnia w Wał-
brzychu, Tarnowskie Góry – zabytkowa kopalnia srebra, Żywe Muzeum Pier-
nika w Toruniu (Złoty Certyfikat).

W promocji wykorzystywano wydarzenia sportowe, kulturalne i gospodarcze 
w Polsce i Niemczech, tj.: otwarcie POLIN – Muzeum Historii Żydów Pol-
skich, Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, Muzeum i Centrum 
Kongresowego w Katowicach, Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Męż-
czyzn 2016, Wrocław The World Games 2017, Wrocław Europejska Stolica  
Kultury 2016, Światowe Dni Młodzieży w Krakowie 2016, Mistrzostwa Europy 
w Piłce Siatkowej, Obchody 700-lecia Lublina, Obchody 800-lecia Opola, 

89 Statut POT został nadany rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2006 r. 
w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 456, ze zm.).
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Rok rzeki Wisły, Mecze Ligi Światowej (siatkówka) w Katowicach i Łodzi,  
100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Produkty i usługi tury-
styczne, były promowane m.in. poprzez udział w targach turystycznych,  
organizację imprez promocyjnych oraz podróży studyjnych i prasowych,  
niemieckojęzyczną stronę NPT (www.polen.travel.de) i portale społeczno-
ściowe. W efekcie wzrosła liczba użytkowników odwiedzających te strony 
w latach 2015–2017, tj. NPT o 50% i Facebook o 31%.

ZOPOT w Paryżu
Priorytetowymi obszarami produktowymi w promocji na rynku francuskim 
były turystyka miejska i kulturowa. W latach 2015–2018 (I połowa) ZOPOT 
promował dziewięć produktów turystycznych posiadających Certyfikaty POT, 
m.in. POLIN – Muzeum Historii Żydów Polskich, Bieszczadzkie Drezyny Rowe-
rowe, Gdański Teatr Szekspirowski, Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo. 
Ponadto promował produkty turystyczne: Wrocław Europejska Stolica Kul-
tury 2016, Kultura gastronomiczna w Polsce (specjalności gastronomiczne 
i przepisy kulinarne), Polskie sanktuaria i zabytki religijne, Światowe Dni 
Młodzieży w Krakowie 2016, polskie miasta historyczne: Kraków, Warszawa, 
Gdańsk, Wrocław, Poznań, Toruń itp. i ich zabytki, zabytki UNESCO, tematyczne 
trasy turystyczne, w tym m.in.: Małopolski Szlak Architektury Drewnianej, 
Szlak Orlich Gniazd, zamki i pałace, muzea, wydarzenia kulturalne: Festiwal  
Chopin i jego Europa w Warszawie, Festiwal Kultury Żydowskiej, Festiwal 
Sacrum Profanum w Krakowie, turystykę aktywną: rowerową, kajakową,  
zdrowie i welness, polskie parki narodowe.

W okresie objętym kontrolą ZOPOT promował m.in. następujące innowa-
cyjne produkty i usługi turystyczne: iBook aplikacja na smartfony La Pologne 
w ramach Apple Store przez Petit Fute, Międzynarodowa kampania influan-
cerów w partnerstwie z Czech Tourism i Interail, podróż mediowa dla portali 
społecznościowych, Kultura gastronomiczna w Polsce, Atelier smaku w Lyonie 
w siedzibie słynnego kreatora kuchni Paula Bocuse, pokaz dla francuskiej 
branży hitów polskiej kuchni, Blog o polskiej gastronomii na portalu Le Monde. 
ZOPOT promował także produkty czterech konsorcjów produktowych afiliowa-
nych przy POT. W okresie objętym kontrolą w promocji wykorzystywano wyda-
rzenia sportowe, kulturalne i gospodarcze, w tym kotwice medialne: Wrocław 
Europejska Stolica Kultury 2016, Światowe Dni Młodzieży w Krakowie 2016, 
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2016, Polska – krajem dziedzic-
twa UNESCO w 2017 r., 100-lecie Niepodległości Polski w 2018 r. Mistrzostwa 
Europy w Piłce Ręcznej w 2016 r. w Polsce, The World Games Wrocław 2017, 
Mistrzostwa Europy w Siatkówce w Polsce w 2017 r. W efekcie wzrosła liczba 
użytkowników odwiedzających w latach 2015–2017 francuskojęzyczną stronę 
NPT (www.poloqne.travel/fr) o 45% (z 107 986 do 194 961), Facebook o 22%  
(z 7667 do 9773) i Tweeter o 36% (z 445 do 695).

ZOPOT w Sztokholmie
Priorytetowymi obszarami produktowymi w promocji na czterech rynkach 
działania (duńskim, fińskim, norweskim i szwedzkim) była turystyka miejska 
i kulturowa oraz turystyka wypoczynkowa i aktywna. W latach 2015–2018  
(I półrocze) Ośrodek promował 22 markowe produkty turystyczne, w tym 
m.in. Wrocław Europejska Stolica Kultury 2016, zabytki UNESCO w dużych 
miastach, Białowieski Park Narodowy, a także 15 innowacyjnych produktów 
i usług turystycznych, w tym m.in.: szlak turystyczny po podziemiach Rynku 
Głównego Krakowa, szlaki nowej przygody w Kopalni Soli Wieliczka, interak-
tywne muzea Warszawy, wellness i spa w Polsce. Ponadto promowano osiem 
produktów turystycznych posiadających certyfikaty POT, w tym m.in. POLIN  
– Muzeum Historii Żydów Polskich, Kopalnię Złota i Średniowieczny Park  
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Techniki w Złotym Stoku, Gdański Teatr Szekspirowski, a także produkty 
i usługi działających przy POT konsorcjów produktowych: Zdrowie i uroda, 
Polskie szlaki kulinarne, Turystyka aktywna, Turystyka wiejska.

W działalności promocyjnej Ośrodek wykorzystywał 79 różnych wyda-
rzeń sportowych, kulturalnych i gospodarczych, w tym kotwice medialne,  
m.in.: Wrocław Europejska Stolica Kultury 2016, Mistrzostwa Europy w Piłce 
Ręcznej Mężczyzn 2016, Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego i Rok  
Niepodległości Polski w 2018 r. Ponadto wykorzystywano w promocji festiwale 
muzyczne, filmowe, kulturowe oraz otwarcie bezpośrednich połączeń lotni-
czych i promowych do Polski.

ZOPOT promował produkty na stronie NPT w języku duńskim, fińskim,  
norweskim i szwedzkim, wykorzystywał ogłoszenia i reklamy w mediach dru-
kowanych, reklamę zewnętrzną i wielkoformatową, internetowe kampanie 
promocyjne, podróże prasowe i studyjne dla przedstawicieli branży, warsz-
taty branżowe, prezentacje, stoiska na targach turystycznych, organizacje 
stoisk informacyjnych oraz wysyłkę newslettera. W efekcie nastąpił wzrost 
liczby użytkowników odwiedzających w latach 2015–2017, strony NPT o 85%  
(z 487,5 tys. do 902,4 tys.), Twitter o 536% (z 25 do 159). Natomiast w przy-
padku Facebook zanotowano spadek o 17% (z 2578 do 2197).

ZOPOT w Rzymie
Priorytetowymi obszarami produktowymi w promocji była turystyka miej-
ska i kulturowa oraz gastronomia. Ośrodek promował ponad 110 produktów 
turystycznych posiadających certyfikaty POT, wykorzystując wydarzenia spor-
towe, kulturalne i gospodarcze w Polsce i we Włoszech. Kotwicami medialnymi 
były wydarzenia: EXPO w Mediolanie 2015, Kraków jako miejsce Światowych 
Dni Młodzieży w 2016 r., Wrocław Europejska Stolica Kultury 2016, Małopol-
ska i Śląsk w związku z wizytą Papieża w Polsce, Rok rzeki Wisły w 2017 r.;  
100-lecie niepodległości Polski w 2018 r. Promocja produktów i usług tury-
stycznych, w tym innowacyjnych i markowych odbywała się m.in. poprzez 
udział w targach turystycznych, organizację imprez promocyjnych oraz 
podróży studyjnych i prasowych, stronę internetową i portale społecz-
nościowe, w publikacjach dedykowanych oraz publikacjach o miastach  
i regionach, w których zlokalizowane były produkty turystyczne. Wydarzenia 
promowano na włoskojęzycznej stronie NPT (www.polonia.travel/it). W efek-
cie nastąpił wzrost liczby użytkowników odwiedzających w latach 2015–2017 
stronę NPT o 145%, Facebook o 109%, Twitter o 33% i Instagram o 538%.

ZOPOT w Moskwie
Priorytetowymi obszarami produktowymi w promocji były turystyka miejska 
i kulturowa, turystyka aktywna, turystyka wypoczynkowa i zdrowotna z ele-
mentami wellness i spa, uzdrowiska. W latach 2015–2018 (I półroczu) Ośrodek 
promował 35 markowych, w tym innowacyjne produkty i usługi turystyczne: 
miasta Kraków, Warszawa, Wrocław jako markowe produkty turystyczne; 
zabytki UNESCO; Polska bajkowa; Hala Stulecia we Wrocławiu – Centrum inno-
wacyjności w Architekturze i Budownictwie; szlaki turystyczne Jana Pawła II; 
ofertę turystyczną w historycznych pałacach i zamkach; turystykę biznesową; 
polskie kulinaria; polskie tradycje bożonarodzeniowe; Warszawa, Gdańsk,  
Kraków, Wrocław – miasta „magnes” dla kibiców rosyjskich w trakcie 
Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018; dziedzictwo kulturowe Polski  
– zamki i pałace; muzea interaktywne w Polsce jako przykłady innowacyjnego 
produktu turystyki miejskiej. Ośrodek promował produkty konsorcjów pro-
duktowych działających przy POT: Zdrowie i uroda, Polskie szlaki kulinarne,  
Turystyka wiejska i Turystyka aktywna.
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Ośrodek promował ww. produkty na rosyjskojęzycznej stronie NPT  
(www.poland.travel/ru) oraz profilach społecznościowych Facebook i VKon-
takte. W efekcie nastąpił wzrost liczby użytkowników odwiedzających w latach 
2015–2017, stronę NPT o 165% i polubień na Facebooku w latach 2017–2018 
o około 3%.

ZOPOT w Pekinie
Priorytetowymi obszarami produktowymi w promocji była turystyka miejska 
i kulturowa (w tym dziedzictwo UNESCO, wypoczynek w zamkach i pałacach), 
turystyka zdrowotna oraz turystyka aktywna.

W latach 2016–2018 (I półrocze) Ośrodek promował na rynku chińskim  
83 produkty i usługi turystyczne, w tym 16 produktów posiadających certy-
fikaty POT oraz produkty, tj.: kompleks Nikiszowiec w Katowicach, Bolesła-
wiec – miasto ceramiki, Turnieje Rycerskie na zamku w Gniewie, grzybobranie 
w Borach Tucholskich, Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach 
Kiszewskich, Gospodarstwo Kaszubska Koza, produkcję oscypków na Podhalu, 
źródła termalne Małopolski i Dolnego Śląska oraz spływy Dunajcem. W promo-
cji wykorzystywano 36 wydarzeń sportowych, kulturalnych i gospodarczych 
w Polsce i w Chinach. Przy realizacji zadań ZOPOT wykorzystywał chińskie 
portale społecznościowe, stronę internetową, targi turystyczne, podróże stu-
dyjne i prasowe, prezentacje, spotkania branżowe, imprezy promocyjne oraz 
dystrybuował publikacje poświęcone miastom i regionom oferującym pro-
dukty turystyczne. Barierą utrudniającą promocję polskiej oferty turystycznej 
w Chinach jest ograniczenie w dostępie do internetu światowego. W okresie 
objętym badaniem Ośrodek wykorzystywał do promocji produktów turystycz-
nych i wydarzeń kulturalnych na rynku chińskim chińskojęzyczną stronę NPT 
(www.bolan.travel). W 2017 r. w stosunku do roku 2016 spadła o 2% liczba 
odsłon chińskojęzycznego NPT, przy wzroście o 64,8% liczby obserwujących 
profil Ośrodka na platformie Weibo.

NIK zauważa, że działania w zakresie promocji turystyki Polski oraz roz-
woju informacji turystycznej nie były jednak w pełni skuteczne, ponie-
waż spośród sześciu skontrolowanych ZOPOT, w pięciu nie osiągnięto czę-
ści zakładanych mierników liczby odbiorców/uczestników realizowanych 
projektów promocyjnych w planach merytorycznych (w Berlinie, Rzymie, 
Paryżu, Pekinie, Moskwie). Ponadto w czterech ZOPOT stwierdzono spa-
dek liczby działań w projektach promocyjnych (w Rzymie, Paryżu, Pekinie, 
Sztokholmie).

Przykłady
ZOPOT w Berlinie w latach 2015–2017 nie wykonał zakładanego w planach 
merytorycznych miernika liczby odbiorców/uczestników działań w ramach 
projektu 1 Odkryj różnorodność dziedzictwa kulturowego Polski; projektu 
2 Poznaj dziedzictwo kulturowe Polski oraz projektu 3 Wypoczynek w Polsce  
– wellness, spa i uzdrowiska, turystyka aktywna i rodzinna oraz Aktywny wypo-
czynek w Polsce. W 2017 r. ZOPOT zrealizował taką sama liczbę działań promo-
cyjnych, jak w roku 2015, tj. 81.

W ZOPOT w Rzymie w latach 2015–2017 spadła liczba działań promocyjnych, 
z 96 do 63 (o 34%) oraz nie wykonano zakładanego w planach merytorycznych 
miernika liczby odbiorców/uczestników działań w projekcie 1 Poznaj atrakcje 
turystyczne Polski oraz w projekcie 2 Odkryj różnorodność ofert turystyki miej-
skiej i kulturowej.

Nie w pełni skuteczna 
realizacja działań 

promocyjnych  
przez ZOPOT
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W ZOPOT w Paryżu nie osiągnięto w latach 2015–2017 wartości mierników 
liczby odbiorców/uczestników działań w projekcie 1: Poznaj dziedzictwo kul-
turowe Polski (konsumenci) i Poznaj walory turystyczne Polski (konsumenci) 
oraz projekcie 2: Odkryj różnorodność ofert dziedzictwa kulturowego Polski 
(branża), Odkryj różnorodność ofert turystyki miejskiej i kulturowej (branża). 
W 2017 r. nastąpił spadek liczby działań promocyjnych w projektach promo-
cyjnych w stosunku do roku 2015, z 68 do 65 (o 4%).

W ZOPOT w Pekinie w latach 2016–2017 spadła liczba działań promocyjnych 
w projektach promocyjnych, z 62 do 56 (o 10%) oraz nie osiągnięto wartości 
mierników liczby odbiorców/uczestników działań w projekcie 1 Odkryj różno-
rodność dziedzictwa kulturowego Polski (branża) oraz projekcie 2 Poznaj dzie-
dzictwo kulturowe Polski (konsumenci).

W ZOPOT w Moskwie nie osiągnięto w latach 2015–2016 wartości mierników 
liczby odbiorców/uczestników działań w projekcie 1 Odkryj różnorodność ofert 
dziedzictwa kulturowego Polski i Odkryj różnorodność ofert turystycznych w Polsce.

W ZOPOT w Sztokholmie w latach 2015–2017 spadła ogółem liczba działań 
promocyjnych w projektach promocyjnych, z 96 do 64 (o 33%). Ośrodek osią-
gnął planowane w latach 2015–2017 wartości mierników liczby odbiorców/
uczestników działań w projektach promocyjnych.

W ZOPOT w Moskwie zaniechano realizacji zadań promocyjnych związa-
nych z wydarzeniem Wrocław Europejska Stolica Kultury 2016, wymaga-
nych w przekazanych przez POT wytycznych. W związku z nimi w 2015 r. 
Ośrodek zaplanował m.in. wystawę fotografii Wrocław – stolica kultu-
ralna, która miała być przedstawiana w regionach Federacji Rosyjskiej:  
Północno-Zachodnim oraz obwodach Kaliningradzkim i Moskiewskim, 
a także podróż prasową dla dziennikarzy. Nie zrealizowano też zaplano-
wanych przez Ośrodek na 2015 r. trzech innych podróży studyjnych dla 
11 dziennikarzy (przez co w podróżach studyjnych wzięło udział sześciu 
zamiast planowanych 22 uczestników), zrezygnowano z reklamy o zasięgu 
10 tys. odbiorców w katalogu touroperatora rozpoczynającego współpracę 
z Polską (przez co w promocji w internecie osiągnięto zasięg 108 tys. odbior-
ców zamiast planowanych 118 tys.), zaś w warsztatach lub prezentacjach 
wzięło udział 1,3 tys. uczestników zamiast planowanych 1,6 tys. W spra-
wozdaniu Ośrodka za 2015 r. stwierdzono, że wystawy nie zorganizowano 
z uwagi na zbyt mały budżet oraz brak bezpłatnych biletów lotniczych.
W ramach pięciu projektów realizowanych z funduszy POIG na lata  
2017–2013, z poniesionych środków funduszy UE i dotacji celowej w wyso-
kości, odpowiednio: 19,9 mln zł i 5,1 mln zł, POT zrealizowała w ramach 
projektu LubięPolskę! produkty w postaci: 40 kampanii, systemu informa-
cji turystycznej z narzędziami rezerwacji, trzech wersji językowych portalu, 
10 konferencji regionalnych oraz 98 warsztatów i seminariów lokalnych, 
co wygenerowało rezultaty – przyjazdy i wydatki zagranicznych turystów 
na poziomie – 16 mln osób i 7,28 mld USD, 23 873 tys. użytkowników NPT 
oraz poprawę jakości dostarczanej przez POT informacji90. W ramach pro-
jektu Promujmy Polskę Razem! POT zrealizowała trzy kampanie promo-

90 W 2015 r. POT zrealizowała konferencję na temat Polski na rynkach azjatyckich (Chiny, Indie, 
Japonia), podsumowującą kampanię wizerunkowo-produktową Lubię Polskę!. Internetowa 
kampania display przybliżyła turystykę miejską oraz obiekty UNESCO na ww. rynkach 
azjatyckich; zrealizowano kampanię w mediach społecznościowych, dziewięć podróży 
studyjnych i prasowych z udziałem 14 touroperatorów i 18 dziennikarzy.

Niepełna realizacja  
zadań promocyjnych  
przez ZOPOT w Moskwie

Efekty promocyjne 
i produkty z realizacji 
projektów POIG 
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cyjne, trzy konferencje, 20 szkoleń, 33 wizyty studyjne oraz zorganizowała 
ZOPOT w Pekinie. Rezultatem projektu były: przyjazdy turystów zagranicz-
nych w liczbie 132 tys., 15 480 tys. wejść na NPT i 135 ofert touroperatorów 
na rynku. W ramach projektów Wsparcie zarządzania POT 2015, Wyposaże-
nie instytucji POT 2015 oraz Informacja i promocja 2015 POT sfinansował 
142 etatomiesiące działalności, przeprowadzenie ośmiu kontroli i pięciu 
szkoleń, jednej konferencji, wynajem 250,20 m2 powierzchni biurowej oraz 
wydanie 2 tys. publikacji, materiałów informacyjnych, ulotek i broszur.

Polska Organizacja Turystyczna w ramach realizowanego na podstawie 
umowy partnerstwa projektu POIR pn. Promocja gospodarki w oparciu 
o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand, przygoto-
wała i wykonywała zadania promujące turystykę medyczną m.in. poprzez: 
udział w targach MITT 2017 w Moskwie (sekcja turystyki medycznej 
INTERMED), udział w 10th World Medical Tourism Congress w Los Ange-
les oraz organizację misji przyjazdowych z Rosji, Norwegii i Ukrainy, pono-
sząc do dnia 13 lipca 2018 r. wydatki kwalifikowalne w łącznej kwocie 
1362,7 tys. zł. Efektami realizacji tego projektu od 2016 r. do 30 czerwca 
2018 r. (dofinansowanie z środków UE 1,2 mln zł oraz z dotacji celowej 
0,2 mln zł), było wypromowanie polskich usług prozdrowotnych na pięciu 
rynkach zagranicznych (Rosja, Norwegia, USA, Zjednoczone Emiraty Arab-
skie, Ukraina), w formie organizacji dziewięciu targów (prozdrowotnych, 
medycznych), trzech przyjazdowych misji gospodarczych oraz warsztatów 
branżowych, kampanii internetowych i wydawnictw.

W okresie objętym kontrolą przedstawiciele Poland Convention Bureau POT 
uczestniczyli w spotkaniach, seminariach i konferencjach przemysłu spo-
tkań, w których w 2015 r. wzięło udział ponad 770 osób, w 2016 r. ponad 
3,5 tys. osób, w 2017 r. ponad 2,5 tys. osób. Uczestniczono w spotkaniach 
europejskich oraz regionalnych Convention Bureau oraz promowano Pol-
skę, jako miejsce organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji 
w ramach Programu Ambasadorów Kongresów Polskich91.

W latach 2015–2018 (I połowa) POT zrealizowała 47 projektów badaw-
czych, w tym cykliczne (12 w 2015 r., 24 w 2016 r., dziewięć w 2017 r., dwa 
w 2018 r) w zakresie turystyki przyjazdowej, przemysłu spotkań Poland 
Convention Bureau, badania satysfakcji turystów krajowych i zagranicznych, 
skuteczności działań promocyjnych, jak również badań ewaluacyjnych pro-
jektów, np. akcji Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny.

W ramach wdrażania PRT 2020 POT prawidłowo realizowała prace nad 
utworzeniem Obserwatorium Turystyki, które pełni m.in. funkcję badawczo- 
-rozwojową w zakresie badań i analiz na rzecz rozwoju turystyki poprzez 
sieciowy system wsparcia rozwoju turystyki i przedsiębiorstw turystycz-
nych oraz podmiotów powiązanych z turystyką. Obserwatorium zostało 
udostępnione od 6 lipca 2018 r. na stronie www.zarabiajnaturystyce.pl, 
gdzie sukcesywnie gromadzone są dane statystyczne, prezentowane w for-

91 Program realizowany przez POT oraz organizację pozarządową – Stowarzyszenie Konferencje 
i Kongresy w Polsce. W ramach programu przyznano 252 osobom tytuł Ambasadora Kongresów 
Polskich, tj. osobom, które promują i upowszechniają wiedzę o atutach Polski, przyczyniając się 
do decyzji o wyborze jej na miejsce organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji.

Efekty promocyjne 
POT w ramach realizacji 

projektów POIR 

Działania promocyjne 
Poland Convention Bureau

47 projektów 
badawczych POT 

Prawidłowa realizacja 
Obserwatorium 

Turystyki przez POT 
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mie opisowej, liczbowej i graficznej, w trzech kategoriach: ruch turystyczny 
(turystyka przyjazdowa, podróże Polaków, turyści w bazie noclegowej, fre-
kwencja w atrakcjach turystycznych), turystyka w gospodarce i baza noc-
legowa. Obserwatorium zawierało 57 raportów z badań i analiz realizowa-
nych przez/lub na zlecenie POT, dotyczących m.in. rynków europejskich 
i azjatyckich oraz krajowego rynku turystycznego. Koszty POT dotyczące 
utworzenia oraz funkcjonowania Obserwatorium w latach 2016–2018  
(I połowa) wyniosły łącznie 182 tys. zł.

Działania Ministra w zakresie współpracy międzynarodowej dotyczyły 
przede wszystkim organizacji 15 międzynarodowych i krajowych kon-
ferencji oraz spotkań, m.in. Spotkania Wysokiego Szczebla Ministrów  
ds. Turystyki Grupy Wyszehradzkiej V–4. MSiT opłacało składki za uczest-
nictwo Polski w turystycznych organizacjach międzynarodowych. Współ-
praca z ww. organizacjami w zakresie promocji turystyki była faktycznie 
realizowana przez POT. POT w ramach współpracy w Grupie Wyszehradz-
kiej V–4 aktywnie prezentowała polską turystykę miejską i kulturową 
w formie m.in. w 2015–2017 r. spotkań, roadshow, podróży studyjnych  
dla dziennikarzy i touroperatorów w Korei Południowej, Białorusi, Kazach-
stanie, Rosji, Chinach i Tajwanie, Indiach, krajach Ameryki Południowej, 
miastach Azji Południowo-Wschodniej; roadshow pn. Discover Central 
Europe w Indiach, LAMTA w Brnie w Czechach i w miastach w Ameryce 
Południowej. W 2015 r. w roadshow i spotkaniach wzięło udział ogółem 
ponad 1,5 tys. osób, w 2016 r. ponad 500, w 2017 r. ponad 400. POT współ-
pracowała także z European Travel Commission (ETC) poprzez uczestnic-
two w spotkaniach, warsztatach, seminariach i konferencjach. W 2018 r. 
rozpoczęto promowanie Polski za granicą przy pomocy akcji #VisitPoland, 
w której znani youtuberzy zamieszczają nagrania promujące Polskę (video- 
blogerzy z Wielkiej Brytanii, Meksyku, Kanady, USA, Hiszpanii, Niemiec 
i Japonii pokazali atrakcje polskich regionów).

Skontrolowane ZOPOT prawidłowo współpracowały jst, ROT, LOT, przed-
stawicielstwami zagranicznymi (Instytutami Polski, Ambasadami RP,  
Konsulatami Generalnymi RP, Konsulatami Honorowymi) oraz polską 
i zagraniczną branżą turystyczną, w tym touroperatorami.

Przykłady
ZOPOT w Berlinie
Ośrodek współpracował z jst, ROT, polską i niemiecką branżą turystyczną, 
podejmując działania promocyjne z inicjatywy własnej, inicjatywy polskich 
i niemieckich biur podróży oraz polskich gestorów bazy hotelowej, właści-
cieli atrakcji turystycznych. W 2015 r. ZOPOT współpracował z sześcioma ROT 
z województw: kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego, zachod-
niopomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego, Urzędem Miasta 
w Toruniu i Krakowie, Polskim Związkiem Piłki Ręcznej, Spółką Ekstraklasa 
S.A., Fundacją Doliny Pałaców i Ogrodów, Wikinger Reisen, Hotelem Anders 
i Centrum Informacji Turystycznej w Giżycku. W 2016 r. współpraca doty-
czyła siedmiu ROT z województw: dolnośląskiego, łódzkiego, lubuskiego, war-
mińsko-mazurskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, Urzędów  
Miasta w Krakowie, Częstochowie, Wadowicach, Kołobrzegu, Mielnie i Warsza-
wie, Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów, Fundacji Kołobrzeg Polskie Centrum 
Spa. W 2017 r. i I połowie 2018 r. współpraca dotyczyła: trzech ROT z woje-

Współpraca Ministra 
i POT z organizacjami 
międzynarodowymi 

Współpraca 
ZOPOT z jst, ROT, 
LOT oraz polskimi 
przedstawicielstwami 
za granicą
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wództw: opolskiego, pomorskiego, dolnośląskiego, Urzędów Miast we Wrocła-
wiu, Krakowie, Warszawie, Biura „naTOURa Reisen”, zamków na Dolnym Śląsku 
– Staniszów, Łomnica, Wojanów.

Ośrodek stale współpracował z Ambasadą RP i Konsulatami Generalnymi 
w Monachium, Hamburgu i Kolonii, m.in. współorganizowano wystawę zdję-
ciową przy słynnej berlińskiej ulicy Unter den Linden. Współpraca w okre-
sie objętym kontrolą dotyczyła też imprez takich jak: Forum Gospodarcze  
w Berlinie, Forum Gospodarcze w Kolonii, spotkanie prasowe w Mona-
chium, spotkanie podczas targów ITB Berlin, festyn gospodarczy w Berlinie, 
Berlin – spotkanie świąteczne. Mniejsza współpraca z Instytutem Polskim  
w Berlinie wynikała z częstej rotacji kadrowej w Instytucie, braku imprez zwią-
zanych z promocją turystyczną Polski organizowanych przez Instytut i imprez 
o tematyce wyłącznie kulturalnej organizowanych przez Ośrodek.

ZOPOT w Rzymie
ZOPOT współpracował z ROT, biurami promocji urzędów miast, polską branżą 
turystyczną oraz okazjonalnie z LOT i urzędami marszałkowskimi w promo-
cji polskich regionów i miast poprzez organizację podróży prasowych i stu-
dyjnych, udział w targach branżowych i konsumenckich, współpracę przy  
organizacji imprez i konferencji prasowych, prezentacjach, kampaniach promo-
cyjnych. Współpraca z polskimi przedstawicielstwami zagranicznymi na tere-
nie Włoch prowadzona była głównie z Instytutem Polskim w Rzymie, z którym 
organizowane były m.in. imprezy promocyjne, prezentacje, konferencje pra-
sowe, oraz z Konsulatem Generalnym w Mediolanie i w Rzymie, Konsulatami 
Honorowymi i stowarzyszeniami polonijnymi w różnych włoskich miastach, 
w których organizowane były stoiska informacyjne. Pozytywne efekty dzia-
łań ZOPOT uzyskano w komunikacji i współpracy z włoską branżą turystyczną 
w latach 2015–2018 (I połowa), zorganizowano: 12 podróży studyjnych do Pol-
ski odpowiednio dla 85 włoskich touroperatorów i agentów podróży, 26 warsz-
tatów branżowych i 21 prezentacji w różnych miastach Włoch, dwie imprezy 
promocyjne, cztery promocje w Internecie, konkursy adresowane do przedsię-
biorców turystycznych przy okazji workshopów i prezentacji na terenie całych 
Włoch oraz przeprowadzono spotkania z przedstawicielami branży turystycz-
nej i mediami branżowymi.

ZOPOT w Paryżu
Ośrodek współpracował z jst i ROT w realizacji przedsięwzięć dotyczących pol-
skich regionów i miast na rynku francuskim. W 2015 r. z gminą Wrocław zor-
ganizował stoisko promocyjne na targach Salon Mondial du Tourisme w Paryżu 
w 2015 r. W ramach realizacji przedmiotu umowy miasto Wrocław zobowią-
zało się do przekazania kwoty 9.206,56 zł. W 2016 r. zawarta została umowa 
z Małopolską Organizacją Turystyczną na realizację wspólnych działań pro-
mocyjnych na rynku francuskim, w szczególności: promocji miejsc świę-
tych w Polsce, sanktuariów oraz ułatwienia komunikacji pomiędzy poten-
cjalnymi, nowymi turystami, a organizatorami pobytów tego typu w Polsce. 
W 2017 r. Ośrodek zawarł porozumienie z Krakowskim Biurem Festiwalowym 
o współpracy przy promocji Festiwalu Misteria Paschalia. ZOPOT w ramach  
współpracy z Instytutem Polskim w Paryżu, Ambasadą RP, Stałym przedstawi-
cielstwem Polski przy UNESCO, Konsulatem Generalnym RP w Lyonie w zakresie 
promocji Polski, marki Polska i turystyki polskiej zrealizował m.in. następujące 
przedsięwzięcia: Polish Culinary Project 2015 (prezentacja gastronomiczna 
w Ambasadzie RP dla dziennikarzy francuskich, krytyków kulinarnych i orga-
nizacja podróży prasowej do Warszawy 9–12 grudnia 2015 r. Saveurs de Var-
sovie), Historie mines, art of nature, work of people (wystawa i spotkanie  
promocyjne w siedzibie UNESCO), Przyjęcie z okazji rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3-go maja, Dni konsularne w Lyonie, Promocja Polski w ramach EURO 
2016, Niepodległa (impreza promocyjna w Bordeaux 27–20 czerwca 2018 r.).
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ZOPOT w Moskwie
W latach 2015–2018 (I połowa) Ośrodek współpracował z 12 ROT, dwoma 
LOT, ośmioma jst i polską branżą turystyczną w realizacji 38 przedsięwzięć, 
obejmujących m.in. coroczne Polsko-Rosyjskie Forum Turystyczne Eto Pol-
sza, 15 podróży prasowych lub blogerskich i pięć akcji promocyjnych w radio 
lub telewizji. We współpracy z Ambasadą RP w Moskwie zorganizowano  
m.in. w latach 2015–2016 imprezę promocyjną Polska Biega, a w 2016 r.  
– prezentację o turystyce biznesowej w Polsce; stoiska promocyjne (w latach  
2016–2017 na uroczystości obchodów Święta Konstytucji 3 maja, w 2016 r. 
na Koncercie Noworocznym, a w 2017 r. na uroczystości przekazania Węgrom 
polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej). Z Instytutem Polskim 
w Moskwie w 2015 r. współorganizowano imprezę promocyjną polskiej kul-
tury i turystyki w parku etnograficznym Etnomir, w latach 2015–2018 dys-
trybuowano materiały promocyjne; w czerwcu 2018 r. współorganizowano 
imprezę promocyjną w Parku Sokolniki w Moskwie w związku z Mistrzo-
stwami Świata w Piłce Nożnej; w 2018 r. Ośrodek uczestniczył w imprezie  
promującej turystykę kulinarną poprzez m.in. dystrybucję broszury  
VkusPolszy. Współpracowano także z konsulatami RP, m.in. w 2016 r. zorgani-
zowano prezentacje o atrakcjach turystycznych Polski dla rosyjskich biur tury-
stycznych w Konsulacie RP w St. Petersburgu.

ZOPOT w Sztokholmie
ZOPOT zawarł łącznie 69 porozumień o współpracy z polską branżą tury-
styczną oraz 49 porozumień z ROT i LOT oraz jst. Dotyczyły one realizacji 
przedsięwzięć promujących polskie województwa, regiony i miasta. Działa-
nia podejmowane w ramach ww. współpracy obejmowały organizację polskich 
stoisk narodowych i informacyjnych na targach turystycznych, z: Zachodnio-
pomorską ROT, Małopolską ROT, Warmińsko-Mazurską ROT, Pomorską ROT,  
Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Poznańską LOT, PLL 
LOT, polskimi biurami podróży. ZOPOT współpracował również z polskimi 
przedstawicielstwami zagranicznymi, tj. Ambasadami RP w Sztokholmie, 
Kopenhadze i Oslo, Konsulatem RP w Sztokholmie, Wydziałami Promocji,  
Handlu i Inwestycji przy Ambasadach RP w Szwecji i Danii podczas realizacji 
21 przedsięwzięć promocyjnych, w tym m.in.: stoiska informacyjnego podczas 
koncertu organizowanego przez Ambasadę RP w Oslo w 2015 r., Dnia Polskiego 
w Umea (Szwecja) w 2016 r., stoiska informacyjnego na targach The Ouality Fair 
w Kopenhadze w 2017 r. we współpracy z Ambasadą RP w Kopenhadze oraz  
prezentacji Warszawy jako produktu MICE podczas uroczystości wręczenia 
Nagrody Mercuriusa w 2018 r. we współpracy z Ambasadą RP w Sztokholmie.

W latach 2015–2018 (I połowa) samorządy województw promowały pol-
skie produkty i usługi turystyczne na terenie województw i za granicą.

Przykłady
Województwo podlaskie
W latach 2015–2018 promowano 91 markowych produktów turystycz-
nych. Certyfikat POT Najlepszy produkt turystyczny posiadało 13 produktów,  
m.in. Wśród Żubrów – 7-dniowa wycieczka po Puszczy Białowieskiej, Podlaski 
Szlak Bociani, Jantarowy Kasztel, Sieć ścieżek edukacyjnych Biebrzańskiego 
Parku Narodowego, Jarmark Folkloru i Jadła Kresowego bliny, cepeliny, pierogi, 
Szlak Tatarski, Gościnny Białystok, Białowieski Szlak Transgraniczny, Mistrzo-
stwa Polski w Pływaniu na Byle Czym Co ma pływać nie utonie, Kanał Augu-
stowski – Szlak Papieski, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Cen-
trum Sztuki, Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo. Ponadto dwa produkty: 
Dolina i Bagna Biebrzy – ostoja dzikiej przyrody oraz Gościnność i smaki Regionu  

Efekty realizacji 
zadań promocyjnych 
przez samorządy 
województw
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Puszczy Białowieskiej uzyskały tytuł w konkursie EDEN. W promocji tury-
stycznej regionu wykorzystywano wydarzenia sportowe, gospodarcze i kul-
turalne. W badanym okresie samorząd brał udział w 39 wydarzeniach, w tym  
m.in. w 19 targach i wystawach (10 zagranicznych) o charakterze gospo-
darczym, 12 festiwalach, trzech konferencjach (w tym organizowanej przez 
Polską Izbę Turystyki pod patronatem MSiT oraz POT), dwóch imprezach  
(w tym zagranicznych), pikniku, gali i festynie, organizowanych przez pod-
mioty zewnętrzne. W kontrolowanym okresie samorząd zorganizował sześć 
wydarzeń, w tym konferencję Możliwości rozwoju turystyki rowerowej w pod-
laskich parkach narodowych i krajobrazowych a ich ochrona, Piknik bez gra-
nic Transgraniczna Majówka na Kanale Augustowskim, uroczystość wręczenia 
certyfikatów Miejscom Przyjaznym Rowerzystom oraz Na kulinarnym szlaku 
wschodniej Polski. W promocji turystycznej województwa wykorzystywano 
portal internetowy wrotapodlasia i profil w mediach społecznościowych pod-
laskiezasilanenaturą. Ponadto w ramach projektu Podlaskie odwieczna potrzeba 
natury utworzono dwujęzyczny portal internetowy i aplikację mobilną zawie-
rającą informacje o atrakcjach, wydarzeniach turystycznych i kulturalnych, 
bazie noclegowej i gastronomicznej oraz szlakach turystycznych.

Województwo dolnośląskie
Z 27 promowanych produktów turystycznych w województwie, 15 posiadało 
Certyfikat POT Najlepszy Produkt Turystyczny. Stałymi kotwicami medialnymi 
regionu były m.in. Wrocławski Ogród Zoologiczny (Najlepszy Produkt Tury-
styczny 2015 r.) oraz cykliczna impreza narciarska Bieg Piastów, Kopalnia 
Złota i Średniowieczny Park Techniki w Złotym Stoku (Złoty certyfikat POT 
w 2015 r.), Dolina Pałaców i Ogrodów, Huta Julia w Piechowicach, Zespół Pała-
ców Pocysterskich w Krzeszowie. Karkonoskie Tajemnice otrzymały Nagrodę 
National Geografic 7 Cudów Polski w 2017 r. W promocji wykorzystywano 
m.in. organizowany przez Wrocław – The Word Games 2017. Impreza ta odby-
wała się również w ośrodkach poza Wrocławiem, tj. w Świdnicy, Trzebnicy,  
Jelczu-Laskowicach, Szymanowie. Wydarzeniem kulturalnym 2016 r., promują-
cym Wrocław i region była organizacja imprez w ramach Wrocław Europejska 
Stolica Kultury 2016. Samorząd czynnie uczestniczył w targach turystycznych 
zarówno krajowych, jak i zagranicznych, prezentując produkty turystyczne, 
w tym markowe, na stoiskach promocyjnych, m.in. w ramach Festiwalu Part-
nerstwa prezentował się we Lwowie. Spektakularnym sukcesem wpisującym 
się w markę regionu było poszukiwanie złotego pociągu w okolicach Wałbrzy-
cha oraz Wrocławskie krasnale.

Województwo pomorskie
Na terenie województwa pomorskiego promowano 65 markowych produk-
tów turystycznych, w tym dwa92 zostały uznane za Modelowe Ośrodki Tury-
styczne Europy w konkursie EDEN, a 16 uzyskało Certyfikat POT Najlepszy  
Produkt Turystyczny (dla kolejnych siedmiu Pomorska ROT wystąpiła o przyzna-
nie ww. Certyfikatu). Promowano m.in. produkty: zabytkowy kompleks pocy-
sterski w Pelplinie, zamek w Gniewie, Muzeum Bursztynu, oblężenie Malborka  
– historyczną imprezę plenerową. Pozycję markowego produktu turystycznego 
uzyskało w 2015 r. – 12 produktów, w 2016 r. – 15, w 2017 r. – 15, w 2018 r. 
– 7 produktów. W latach 2015–2018 (I połowa) w promocji wykorzystano  
83 wydarzenia sportowe, kulturalne i gospodarcze w regionie oraz za granicą, 
m.in. Oficjalne Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody w Sopo-
cie; Ogólnopolskie Amatorskie zawody Kajakowe Hydroaktywni, Międzynaro-

92 Swotowo – Europejska Wieś Dziedzictwa Kulturowego oraz Lawendowa Osada i Zagroda 
Edukacyjna Lawendowej Osady.
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dowe Regaty o Puchar Trzech Marszałków, Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa 
Europy w żeglarstwie lodowym, rajd Gdańsk Baltic Cup i Rajd Kobiet Baltic 
Cup, rajdy rowerowe, udział w targach turystycznych w Polsce i zagranicą 
np. Targi Freizeit w Norymberdze, Shanghai World Travel Fair 2016. W promo-
cji wykorzystywano także publikacje i wydawnictwa promocyjne.

Województwo mazowieckie
Promocję turystyczną województwa oparto na m.in. 16 produktach tury-
stycznych, które posiadają największy potencjał rozwojowy. Są to: Weekend 
z Termami Mszczonów, Industrialne Mazowsze, Legendy i Baśnie Mazowsza, 
Wielki Gościniec Litewski, Szlak Folkloru i Smaków Mazowsza, Szlak Chopi-
nowski, Szlak Bitwy Warszawskiej 1920, Szlak Książąt Mazowieckich, Mazow-
sze na Filmowo, Skarbiec Mazowiecki, Kajakowe Szlaki Mazowsza, Szlak Frontu 
Wschodniego I Wojny Światowej na Mazowszu, Śladami Nadbużańskich Tajem-
nic, Mazowiecki Szlak Literacki, W Kręgu Żydowskiego Dziedzictwa na Mazow-
szu, Opowieści z Narwi. Sześć produktów turystycznych posiadało ertyfikat 
POT Najlepszy Produkt Turystyczny (Industrialne Mazowsze, Wielki Gościniec 
Litewski, Szlak Folkloru i Smaków Mazowsza, Szlak Chopinowski, Szlak bitwy 
Warszawskiej 1920, Szlak Książąt Mazowieckich.), a trzy nagrodzono w kon-
kursie EDEN (Industrialne Mazowsze, Wielki Gościniec Litewski, Szlak Folkloru 
i Smaków Mazowsza). Produkty turystyczne promowano na stronach interne-
towych, targach turystycznych i wydawnictwach promocyjnych. W edycjach 
2015–2017 konkursu Certyfikaty POT zdobyły następujące produkty tury-
styczne Mazowsza: POLIN – Muzeum Historii Żydów Polskich, Festiwal Kul-
tury Żydowskiej Warszawa Singera, Farma Iluzji oraz Centrum Nauki Kopernik. 
Certyfikaty regionalne otrzymały: Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, Zie-
lone Świątki na Urzeczu, Młyn Gąsiorowo, Park Rozrywki w Julinku, Międzyna-
rodowy Turniej smaków na zamku w Liwie, Królewski Ogród Światła, Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa im. Stefana Woydy w Pruszkowie, Zimowy Narodowy, 
Garnizon Modlin – historia Europy w sercu Polski oraz Akcja turystyczno- 
-edukacyjna Odkryj z nami Płock.

Województwo opolskie
W województwie promowano turystykę wypoczynkową, pielgrzymkową, 
agroturystykę, krajoznawstwo, turystykę aktywną i sportową. Promocję 
turystyczną województwa opolskiego realizowano poprzez promocję pro-
duktów turystycznych, m.in. Zamek Moszna, opolskie zamki i pałace, muzea  
Śląska Opolskiego, opolskie smaki i tradycje, Szlak Kulinarny – Opolski Bifyj, 
Gród Rycerski w Byczynie, Park Nauki i Rozrywki Krasiejów, szlaki kaja-
kowe Doliny Małej Panwi, Góra Św. Anny, Festiwal Ognia i Wody, Festiwal Pio-
senki Turystycznej Kropka; turystykę wędkarską oraz turystykę rowerową.  
Promocję turystyczną województwa prowadzono także poprzez organizację 
lub współorganizację imprez – festiwali, rajdów, targów turystycznych, kon-
kursów, rekonstrukcji wydarzeń historycznych – m.in.: festiwal Ognia i Wody, 
rajd turystyczno-nawigacyjny Nietoperz i Karlik, targi Opolska Wiosna Smaków  
i Tradycji, rekonstrukcja wydarzeń historycznych, rajd kolarsko-pieszy Babie 
Lato w Górach Opawskich. Nie promowano innowacyjnych produktów i usług 
turystycznych. Samorząd uczestniczył w międzynarodowych targach turystycz-
nych, na których organizowano stoiska wystawiennicze związane z promocją 
agroturystyki turystyki wiejskiej, kultury ludowej i tradycji obszarów wiej-
skich. W latach 2016-2018 na terenie województwa realizowano akcje pro-
mocyjne: Weekend za pół ceny i Polska zobacz więcej koordynowane przez POT 
we współpracy z OROT. W promocji turystyki wykorzystywano wydawnictwa 
promocyjne, współpracę z blogerami oraz profile na Facebooku.
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Województwo świętokrzyskie
W województwie promowano turystykę wypoczynkową (urlopową), agrotury-
stykę, krajoznawstwo, turystykę aktywną, turystykę uzdrowiskową, turystykę 
pielgrzymkową. Samorząd posiadał 21 markowych produktów turystycznych, 
w tym 16 posiadało certyfikat POT Najlepszy Produkt Turystyczny, a produkt 
Krzemienny Krąg Na szlaku żółwia i dinozaura posiadał tytuł w konkursie 
EDEN. Samorząd w promocji województwa wykorzystywał przede wszyst-
kim targi turystyczne (ogółem 17), a także festiwale (ogółem trzy, np. Dolno-
śląski Festiwal Rowerowy oraz Festiwal Partnerstwa Polsko-Ukraińskiego we 
Lwowie), wystawę światową (EXPO w Mediolanie) oraz festyn (Dni Kijowa).  
Nie wykorzystywano na potrzeby promocji innowacyjnych produktów i usług 
turystycznych, a także wydarzeń kulturalnych, sportowych i gospodarczych. 
Samorząd był również współorganizatorem targów turystycznych Agrotravel, 
objętych patronatem MSiT oraz POT (w latach 2015–2016).

 
W latach 2015–2018 (I połowa) samorządy skontrolowanych miast promo-
wały produkty turystycznych na terenie Polski oraz za granicą.

Przykłady
Miasto Białystok
Miasto promowało turystykę wypoczynkową, pielgrzymkową i sportową. 
W latach 2015–2018 promocję turystyczną opierano na 14 produktach tury-
stycznych. Były to przede wszystkim szlaki turystyczne, głównie: Szlak rodu 
Branickich, białostockich fabrykantów i świątyń oraz architektury drewnianej, 
esperanto i wielu kultur. Szlak wielu kultur; Szlak Esperanto; Szlak Bojar były 
to markowe produkty turystyczne, ukazujące historię i oblicze miasta, najważ-
niejsze zabytki i miejsca związane z działalnością znanych białostoczan oraz 
miejsca charakterystyczne dla klimatu miasta. Ogółem w latach 2015–2018 
(I półroczu) w ramach promocji turystycznej wykorzystano lub zorganizo-
wano 27 wydarzeń, jak m.in. akcje zwiedzania Lato z zabytkami. Odkryj Biały-
stok , impreza Noc restauracji i targi turystyczne, w tym m.in. targi turystyczne 
Otdych na Białorusi, misja gospodarcza w Mińsku na Białorusi, Podlaski Festi-
wal Kultur i Podróży Totutotam. Produkty turystyczne reklamowano również 
na targach turystycznych i stronach internetowych (głównie na stronie www.
odkryj.bialystok.pl). Ponadto realizowano wycieczki w ramach cyklicznych let-
nich weekendowych akcji zwiedzania miasta z udziałem przewodników: Lato 
z zabytkami. Odkryj Białystok i zabytkowym autobusem miejskim, w których 
w latach 2015–2017 uczestniczyło kolejno 2,7 tys. i 2,1 tys. osób. Wykorzysty-
wano miejskie regały na książki Białostockie Śledzie Książkowe popularyzujące 
czytelnictwo i wymianę książek. Miasto promowano w ramach Multimedial-
nego Centrum Informacji Turystycznej składającego się z pięciu punktów 
informacji turystycznej wyposażonych w multimedialny sprzęt oraz witryny 
internetowe: 1) odkryj.bialystok.pl – przedstawiająca ofertę turystyczną, kul-
turalną, gastronomiczną, handlową, noclegową, sportową i rozrywkową mia-
sta w trzech językach; 2) bialystok.miejscazhistoria.pl – wirtualna wycieczka 
po przedwojennym mieście z opisem najważniejszych obiektów i prezentacją 
na starych fotografiach, 3) zmiany.bialystok.pl – przedstawiająca m.in. efekty 
projektów finansowanych przez UE w formie zdjęciowej panoramy miasta 
z wirtualną prezentacją efektów tych projektów.

Miasto Gdańsk
W Gdańsku promowano turystykę biznesową, turystykę miejską i kulturową, 
turystykę aktywną, rekreacyjną i specjalistyczną. Przed 2015 r. Gdańsk posia-
dał 43 markowe produkty turystyczne, z których sześć posiadało certyfi-

Efekty realizacji zadań 
promocyjnych przez miasta
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kat POT Najlepszy Produkt Turystyczny tj. Centrum Hewelianum w Gdańsku, 
Europejskie Centrum Solidarności, FETA Festiwal Teatrów Ulicznych, Gdański 
Teatr Szekspirowski, Muzeum Bursztynu w Gdańsku, Jarmark św. Dominika. 
Nowe markowe produkty turystyczne, które powstały i zostały dostosowane 
do potrzeb turystów w latach 2015–2018, to: Koło widokowe AmberSky, 
Gdańskie Questy, Muzeum II Wojny Światowej, Odpalamy Święta i Lang Team  
– wyścigi kolarskie dla amatorów. W badanym okresie wszystkie markowe pro-
dukty Gdańska były promowane przez GOT we współpracy z Miastem. Pro-
dukty turystyczne promowano na organizowanych w Gdańsku wydarzeniach: 
w 2015 r.: sześć koncertów, w 2016 r.: sześć koncertów i trzy imprezy spor-
towe (zawody), w 2017 r: cztery koncerty i cztery imprezy sportowe (zawody), 
w 2018 r. (I połowa): dwa koncerty i jedne zawody sportowe. Zrealizowano też 
kampanie promocyjne: Week Ends in Gdańsk!, Gdańsk światową Stolicą Bursz-
tynu, Złota Kampania reklamowa Sądu Ostatecznego. Promocja produktów 
turystycznych odbywała się także poprzez: portal visitgdansk.com, działania 
w profilach społecznościowych o charakterze turystycznym, działania Google 
Adwords, udział w wydarzeniach na arenie krajowej i międzynarodowej, infor-
mację turystyczną i dedykowane newslettery turystyczne.

Miasto Kielce
Miasto w promocji Kielc wykorzystywało produkt turystyczno-kulturalny  
dla rodzin z dziećmi pn. Kielce – Raj dla Dzieci oraz produkt turystyczny  
Geopark Kielce. Geopark Kielce posiadał trzy produkty turystyczne, na któ-
rych opierał promocję, tj.: 1) Świętokrzyskim Szlaku Archeo-Geologicznym 
– liniowym produkcie turystycznym o charakterze szlaku, w ramach którego 
zostało wybudowane Centrum Geoedukacji oraz wykonane specjalne oznako-
wanie cennych obiektów geologicznych na terenie Kielc; 2) Podziemnej Trasie 
Turystycznej na Kadzielni – produkcie turystycznym typu miejsce związanym 
z infrastrukturą turystyczną udostępniającą trzy połączone jaskinie w Parku 
Kadzielnia; 3) Geopark Geoland Świętokrzyski – obszarowym produkcie geo-
turystycznym o charakterze geoparku, który obejmuje zasięgiem teren pięciu 
gmin powiatu kieleckiego (znajdował się w fazie przygotowawczej). Miasto 
wykorzystało w promocji 88 wydarzeń sportowych, kulturalnych i gospodar-
czych. Do najważniejszych imprez należały m.in. Mistrzostwa Europy UEFA 
EURO w Piłce Nożnej U21 2017, Mistrzostwa Europy IDO, Hip Hop, Break 
Dance i Electric Booge, Mistrzostwa Europy EKO Kyokushin/Shinkyokushin, 
Międzynarodowy Festiwal Bilardowy, Międzynarodowe Tragi Turystyki Wiej-
skiej i Aktywnej Agrotravel&Active Life oraz wystawy, targi, konferencje w ramach 
Targi Kielce S.A.

Miasto Opole
W latach 2015–2016 promocję turystyczną oparto na kampanii Odkryj Opole, 
której celem było propagowanie produktów turystycznych i atrakcji tury-
stycznych miasta i regionu, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rodzin-
nej i weekendowej. W ramach kampanii promowano produkty turystyczne, 
w tym innowacyjne i markowe, takie jak: Rynek, Ratusz, Aleję Gwiazd Polskiej  
Piosenki, Staw Zamkowy, Amfiteatr Tysiąclecia, Wyspę Bolko, ZOO, Opolską 
Wenecję, Wieżę Piastowską Most Groszowy, Muzeum Wsi Opolskiej, Muzeum 
Śląska Opolskiego oraz Bulwary nad Młynówką. Od połowy 2016 r. do końca 
2017 r. kampanię promocyjną skupiono na jubileuszu 800-lecia Opola, której 
celem była prezentacja Opola, jako jednego z najstarszych miast w Polsce, jego 
historii, zabytków oraz wielokulturowości. W 2018 r. rozpoczęto kampanię 
promocyjną Przebojowe Opole, której celem było zachęcenie do skorzystania 
z oferty Opola ujętej w pięciu rytmach: miasta, natury, kultury, biznesu i sportu. 
Promowano również turystykę rowerową w Opolu i okolicach oraz popula-
ryzowano rzekę Odrę. W promocji wykorzystywano wydarzenia sportowe,  
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kulturalne i gospodarcze, m.in. cyklicznie organizowane lub współorgani-
zowane Święto Wojciechowe, Festiwal Opolskich Smaków, Jarmark Bożona-
rodzeniowy, Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki oraz koncerty i wydarzenia 
okołofestiwalowe, w tym odsłonięcie gwiazd w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki,  
Międzynarodowe Targi Turystyczne W stronę słońca (objęte patronatem Mini-
stra Sportu i Turystyki oraz POT), Rajd Festiwalowy, Dni Opola, Opolską Noc 
Kultury, Noc Muzeów, koncerty promenadowe Filharmonii Opolskiej, Święto  
Plonów. Miasto Opole promowało produkt turystyczny Muzeum Polskiej Piosenki 
w Opolu, nagrodzony w 2016 r. certyfikatem POT Najlepszy Produkt Turystyczny.

Miasto Stołeczne Warszawa
W okresie objętym kontrolą Miasto promowało głównie turystykę: miejską, 
kulturową i kulinarną (w tym city break) oraz biznesową (działalność Conven-
tion Bureau). Kierunki promocji wybrano uwzględniając wyniki badań rynku 
turystycznego oraz potencjał Miasta. W latach 2015–2018 (I połowa) liczba 
promowanych przez Warszawę produktów i usług turystycznych wzrosła z 28 
do 37. Nowymi produktami i usługami, oferowanymi w latach 2016–2018 
były: Warszawa Judaica, Warszawa Walcząca, Warszawa Królewska, city break,  
Warszawa Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa Kulinarna, Warszawska Praga 
(produkty), Muzeum Warszawy, Muzeum Polskiej Wódki (obiekty), Warsaw 
Restaurant Week (wydarzenia). Działania promocyjne prowadzono głównie 
w oparciu o sześć produktów: Warszawa Chopina, Stare Miasto, w tym Szlak 
Kulturalnych Piwnic Starego Miasta, city break, Warszawa Kulinarna, War-
szawska Praga. W okresie objętym kontrolą Warszawa posiadała siedem mar-
kowych produktów turystycznych, w tym do 2016 r. trzy: Szlak Kulturalny  
Piwnic Starego Miasta oraz projekty Warszawa Chopina i Wisła Warszawa/Dziel-
nica Wisła, a w 2017 r. powstały cztery kolejne: Warszawa Judaica, Warszawa  
Walcząca, Warszawa Królewska i city break. Produkty i usługi turystyczne 
promowano m.in. poprzez uczestnictwo w targach turystycznych, imprezach 
i wydarzeniach promocyjnych, prezentacje produktów i usług na oficjalnych, 
internetowych stronach turystycznych Warszawy, w mediach społecznościo-
wych, publikowanych wydawnictwach promocyjnych oraz podczas wizyt  
prasowych i studyjnych organizowanych przez SBT we współpracy z POT. 
W okresie objętym kontrolą w promocji turystycznej wykorzystano łącznie 
116 wydarzeń sportowych, kulturalnych i gospodarczych, w tym m.in. wyścig 
kolarski Tour de Pologne, zawody sportowe Enea Ironman 5150 Warsaw, Ligę 
Europy UEFA w 2015 r., Noc Muzeów, Bożonarodzeniowe dekoracje Miasta, 
Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena. Największą liczbę odbior-
ców zgromadziły: Tour de Pologne 5200 tys., Multimedialny park fontann  
– 3110 tys., dekoracja świąteczna – 3000 tys., Memoriał Kamili Skolimowskiej 
– 1773,4 tys.

Miasto Wrocław
Wrocław posiadał 12 markowych produktów, z których cztery były ofe-
rowane w 2015 r., pięć w 2016 r., sześć w 2017 r. oraz siedem w 2018 r.  
(I połowa). Przykładem produktów turystycznych Wrocławia były: Wrocław-
ski Festiwal Krasnoludków, Festiwal kulinarny Europa na widelcu oraz Między-
narodowy Festiwal Kryminału. W badanym okresie zostało wypromowanych 
sześć nowych produktów markowych Wrocławia93. Miasto opierało promocję 
turystyczną oraz promocję Wrocławia o produkty symboliczne, jak Wrocław  
Europejska Stolica Kultury 2016 i eventy z nią związane. Ze względu na zmie-
niającą się pozycję Wrocławia z miasta tranzytowego, jednodniowego na mia-

93 Tj.: 1) Festiwal Podróżniczy Wachlarz, 2) Rytm Wrocławia, 3) Międzynarodowy Festiwal 
Krasnoludków, 4) promocja filmu Twój Vincent, 5) Wrocław City Trends 2018, 6) Wrocławski 
Festiwal Piwa i Piknik Kulturalny.



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

81

sto, w którym turyści zatrzymują się na przynajmniej jeden nocleg, promowano 
city break, turystykę familijną, aktywną, sportową, kulturalną oraz biznesową. 
Poprzez prezentację na stronach internetowych na spotkaniach branżowych 
i targach turystycznych a także w finansowanych przez Miasto wydawnictwach, 
promowano produkty i atrakcje turystyczne Wrocławia, takie jak muzea, 
Hydropolis, Wrocławskie ZOO z Afrykarium, Centrum Historii Zajezdnia, cenne 
zabytki, Narodowe Forum Muzyki, Operę.

W latach 2015–2018 (I połowa) skontrolowane ROT promowały polskie 
produkty turystyczne.

Przykłady
Dolnośląska Organizacja Turystyczna
W okresie objętym kontrolą DOT promował 20 produktów turystycznych, 
w tym trzy markowe, innowacyjne produkty tj.: Szlak Tajemniczych Podziemi, 
Szlak Kulinarny Smaki Dolnego Śląska oraz Europejski Szlak Zamków i Pałaców. 
W promocji turystyki DOT wykorzystywała wydarzenia sportowe, kulturalne 
i gospodarcze w regionie. W latach 2015–2018 DOT zorganizował lub współor-
ganizował takie wydarzenia jak III Dolnośląski Karnawał Odrzański (wspólnie 
z Biurem Promocji Urzędu Miejskiego Wrocławia), konferencję inaugurującą 
projekt Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze dla rozwoju pogranicza Polsko-
-Czeskiego Wspólne Dziedzictwo, pierwszy rajd motocyklowy po Europejskim 
Szlaku Zamków i Pałaców, Konferencję Open Your Mind Turystyka w Przyszło-
ści – Przyszłość w Turystce. W ramach roku turystyki rowerowej w 2016 r. 
DOT zorganizował konferencją pod patronatem Ministra Sportu i Turystki  
pn. Turystyka rowerowa nowe standardy i innowacje oraz rajd rowerowy z Wro-
cławia do Urazu.

Mazowiecka ROT
Na obszarze działania MROT znajduje się 14 certyfikowanych produktów tury-
stycznych, na które składają się obiekty kultury, muzea, zabytki oraz cykliczne 
imprezy tematyczne związane z turystyką edukacyjną w zakresie dziedzictwa 
kulturowego i historycznego Polski i Mazowsza. Z ww. produktów cztery posia-
dające certyfikat POT Najlepszy Produkt Turystyczny ma znaczenie ponadre-
gionalne (Centrum Nauki Kopernik, Festiwal Kultury Żydowskiej – Warszawa 
Singera, Farma iluzji w Mościskach, POLIN – Muzeum Historii Żydów Polskich), 
a 10 posiadających certyfikat ROT ma znaczenie regionalne (m.in. Muzeum 
Zbrojownia na Zamku w Liwie, Park Rozrywki w Julinku, Muzeum Starożyt-
nego Hutnictwa im. Stefana Woydy w Pruszkowie, Zimowy Narodowy w War-
szawie, Garnizon Modlin-historia Europy w sercu Polski, Odkryj z nami Płock, 
Królewski Ogród Światła w Wilanowie). Zainteresowanie turystów poszcze-
gólnymi produktami wynosi corocznie od kilku tysięcy (np. Międzynaro-
dowy Turniej Smaków na Zamku w Liwie) do kilkuset tysięcy osób (np. POLIN  
– Muzeum Historii Żydów Polskich). Szczególnym produktem w tej grupie jest 
Centrum Nauki Kopernik, które co roku odwiedza ponad milion osób. Powyż-
sze produkty są zarządzane przez różne podmioty działające w sferze gospo-
darki turystycznej. W okresie objętym kontrolą MROT promował w skali 
każdego roku powyżej 20 produktów turystycznych, w tym 13 produktów  
sieciowych94, w skład których wchodziło od kilku do kilkunastu produktów  

94 Tj.: Szlak Folkloru i Smaków Mazowsza (10 elementów), Wielki Gościniec Litewski (siedem 
elementów), Weekend z Termami Mszczonowskimi (trzy elementy), Szlak Chopinowski (pięć 
elementów), Szlak Bitwy Warszawskiej 1920 r. (cztery elementy), Legendy i Baśnie Mazowsza 
(dwa elementy), Industrialne Mazowsze (cztery elementy), Szlak Książąt Mazowieckich (siedem 
elementów), Mazowsze na Filmowo (pięć elementów), Mazowiecki Szlak Literacki (siedem 
elementów), Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej na Mazowszu (twierdza Modlin), 
Skarbiec Mazowsza (sześć elementów), Misja Kampinos (sześć elementów).

Efekty realizacji zadań 
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ROT
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– łącznie 67 produktów. W promocji wykorzystywano wydarzenia, których 
MROT był organizatorem, tj. stoiska wystawienniczo-informacyjne na impre-
zach targowych, m.in. ITB w Berlinie, World Hotel w Warszawie, a we współ-
pracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego w targach: LATO w War-
szawie, Tour Salon w Poznaniu, TT Warsaw, Agrotravel w Kielcach. MROT 
uczestniczył także w krajowych imprezach i wydarzeniach kulturalnych,  
m.in. Zielone Świątki na Urzeczu, Turniej Smaków na Zamku w Liwie, Festi-
wal Miodu i Chleba. W ramach tych wydarzeń MROT organizował własne  
stoisko promocyjne, gdzie promowano hasło programowe Moda na Mazowsze.  
MROT współorganizował i obsługiwał także wizyty studyjne dla zagranicznych 
dziennikarzy branżowych i touroperatorów.

Opolska ROT
W latach 2015–2018 OROT promował łącznie 15 produktów turystycznych, 
w tym 13 ponadregionalnych i dwa regionalne (Opolska Przygoda – spływy 
kajakowe oraz Wojewódzkie Święto Karpia Polskiego). Priorytetowym rodza-
jem turystyki była turystyka kulturowa (dziewięć produktów, w tym Zamek 
w Mosznej, Zamek Książęcy Niemodlin, Park Miniatur w Olszowej, Muzeum 
Polskiej Piosenki w Opolu, Twierdza Nysa, Jarmark Cysterski). Z promowa-
nych produktów, trzy (Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, Twierdza Nysa, 
Park Nauki i Rozrywki Krasiejów) otrzymały certyfikat POT Najlepszy Pro-
dukt Turystyczny, w tym jeden (Park Nauki i Rozrywki Krasiejów) uzyskał 
w 2014 r. Złoty Certyfikat POT, a jeden produkt (Zamek Książęcy w Niemodli-
nie) otrzymał w 2017 r. Certyfikat Internautów. Od 2015 r. OROT promował 
także w regionie turystykę kulinarną w ramach konsorcjum pn. Polskie Szlaki  
Kulinarne. Do przedsięwzięć promujących region na rynkach zagranicznych 
należał udział w Międzynarodowej Turystycznej Majówce we Wrocławiu 
(2015 r.), Dniach Polskich w Pradze oraz Reise&Camping w Essen (2016 r.), 
a w 2018 r., w Międzynarodowych Targach Turystycznych i Czasu Wolnego 
we Wrocławiu i imprezie Dovolena a Region w Ostrawie. Kilkakrotnie OROT 
organizował również podróże studyjne dla dziennikarzy z Ukrainy, Nie-
miec, Wielkiej Brytanii, Rosji, Republiki Czeskiej, Belgii i Japonii. W latach  
2015–2018 OROT był organizatorem lub współorganizatorem wydarzeń 
o charakterze regionalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Do naj-
ważniejszych z nich należały: II Kongres Turystyczny, konkurs na Najlepszy  
Produkt Turystyczny – Certyfikat POT (etap regionalny), Międzynarodowe Targi 
Turystyczne W stronę Słońca, XIII Forum Turystyczne Polska-Rosja Eto Polsza,  
I Festiwal Kuchni Tradycyjnej i Regionalnej Opolski Bifyj.

Podlaska ROT
Podlaska ROT promowała 50 produktów lub usług turystycznych, w tym posia-
dające certyfikat POT, m.in. Suwalski Park Krajobrazowy, Co ma pływać nie uto-
nie, Nordic Waiking Park, Augustowski Blues Maraton, Festiwal Rock na Bagnie, 
spływ kajakowy 500 kajaków, Sanatorium Uzdrowiskowe Augustów, restau-
racja Carska, Izba Pamięci Jaćwieskiej w Szurpiłach, Pokamedulski Klasz-
tor na Wigrach, Tatarska Jurta, Europejska Wieś Bociania, Kraina Otwartych 
Okiennic, Szlak Tatarski, odkrywkowa kopalnia kredy w Mielniku, Święta Góra  
Grabarka, szlak Dębów Królewskich, Twierdza Osowiec, Mamucia Dolina,  
Drohiczyn – miasto 4 kultur, Białowieskie drezyny. Corocznie ROT brał udział 
w od 10 do 16 targach turystycznych oraz wykorzystywał w promocji od 22 
do 32 wydarzeń sportowych, kulturalnych i gospodarczych. ROT promował 
innowacyjne produkty turystyczne, jak m.in. Pawilon edukacyjny w rezerwacie 
pokazowym żubrów Białowieskiego Parku Narodowego. W 2016 r. Certyfikat 
POT Najlepszy Produkt Turystyczny przyznano Wschodniemu Szlakowi Rowe-
rowemu Green Velo, a wcześniej Certyfikat POT przyznano Operze i Filharmo-
nii Podlaskiej jako Europejskiemu Centrum Sztuki w Białymstoku (w 2014 r.) 
i Złoty Certyfikat dla Kanału Augustowskiego – Szlaku Papieskiego (w 2009 r.).
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Pomorska ROT
W województwie pomorskim promowano 20 produktów turystycznych, w tym 
14 posiadających Certyfikat POT Najlepszy Produkt Turystyczny, będących  
tzw. lokomotywami w promocji regionu pomorskiego, z tego jeden regionalny 
(Faktoria Handlowa w Pruszczu Gdańskim), sześć ponadregionalnych (Europej-
skie Centrum Solidarności w Gdańsku, Gdański Teatr Szekspirowski, Vivat Vasa  
– inscenizacja bitwy historycznej na zamku w Gniewie, Oblężenie Malborka  
– inscenizacja bitwy historycznej, Gdynia Sailing Days – regaty żeglarskie,  
Jarmark św. Dominika w Gdańsku) i 13 o charakterze lokalnym (m.in. Centrum 
Hewelianum w Gdańsku, Lawendowa Osada i Zagroda Edukacyjna Lawendo-
wej Osady, Międzynarodowe Oficjalne Zawody w skokach przez przeszkody 
CSIO w Sopocie, FETA Festiwal Teatrów Ulicznych, Słowiński Park Narodowy, 
Zabytkowy kompleks pocysterski w Pelplinie, Molo w Sopocie), reprezentują-
cych turystykę kulturową, miejską, edukacyjną historyczną, rodzinną, przyrod-
niczą, rekreacyjną, aktywną, wodną oraz agroturystykę. W ramach promocji 
turystycznej realizowano 15 kluczowych eventów turystyczno-kulturowych 
powtarzanych cyklicznie każdego roku oraz 10 wydarzeń o charakterze spor-
towym. Wydarzenia gospodarcze nie były wykorzystywane w działalności pro-
mocyjnej.

ROT Województwa Świętokrzyskiego
W okresie objętym kontrolą ROT promował 54 produkty turystyczne oraz 
wykorzystywał w promocji w 2015 r. 79 wydarzeń sportowych, kultural-
nych i gospodarczych, w 2016 r. – 14, 2017 r. – 15 i I połowie 2018 r. – 12. 
Spośród promowanych produktów turystycznych, 17 posiadało Certyfikaty 
POT, a ponadto 21 produktów było wyróżnionych certyfikatami branżowymi, 
ponadregionalnymi i regionalnymi z różnych dziedzin turystyki: kulturowej, 
zdrowotnej, prozdrowotnej, kulinarnej, biznesowej, zakupowej, aktywnej, dzie-
dzictwa naturalnego i agroturystyki. ROT organizował lub współorganizował 
wydarzenia o charakterze regionalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym 
(sportowe, kulturalne i gospodarcze) m.in. Sabat Czarownic w Amfiteatrze 
Kadzielnia; Międzynarodowa konferencja w ramach targów Agrotravel; promo-
cja Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (w tym w ramach Dni Kijowa 
w 2017 r.); warsztaty i spotkania B2B Turystyczna Marka Terytorialna – two-
rzenie, rozwój, promocja; Turystyka prozdrowotna i aktywna – trendy, wyzwa-
nia, specjalizacje.
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6. 
6.1.  Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Celem głównym kontroli było udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy pro-
mocja turystyczna Polski była realizowana prawidłowo i spowodowała 
wzrost atrakcyjności turystycznej?

Założono, że badania kontrolne umożliwią udzielenie odpowiedzi na nastę-
pujące pytania szczegółowe:

1. Czy działania w zakresie promocji turystyki oraz informacji turystycznej 
w kraju i za granicą realizowane były prawidłowo oraz były skuteczne 
i efektywne?

2. Czy w promocji turystyki wykorzystywano innowacyjne produkty i usłu-
gi turystyczne oraz wydarzenia sportowe, kulturalne i gospodarcze?

3. Czy gospodarka finansowa Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji 
Turystycznej prowadzona jest prawidłowo?

Kontrolą objęto 26 jednostek, w tym: Ministerstwo Sportu i Turystyki, 
POT, sześć ZOPOT (w Berlinie, Moskwie, Paryżu, Pekinie, Rzymie, Sztok-
holmie) sześć urzędów marszałkowskich województw (dolnośląskiego, 
mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego), 
sześć urzędów miast na prawach powiatu (Białystok, Gdańsk, Opole, Kielce,  
Warszawa, Wrocław) i sześć ROT (dolnośląska, mazowiecka, opolska, pod-
laska, pomorska, świętokrzyska).

W Ministerstwie Sportu i Turystyki, POT i ZOPOT kontrole przeprowadzono 
na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli95, z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 5 ust. 1 tej 
ustawy, tj. legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.

W urzędach marszałkowskich oraz urzędach miast kontrolę przeprowa-
dzono na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o NIK, z uwzględnieniem kryte-
riów określonych w art. 5 ust. 2 tej ustawy, tj. legalności, gospodarności 
i rzetelności.

W ROT kontrole przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy 
o NIK, z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 5 ust. 3 tej ustawy, 
tj. legalności i gospodarności.

Kontrolą objęto lata 2015–2018. Postępowanie kontrolne przeprowadzono 
w okresie od 18 września 2018 r. do 14 stycznia 2019 r.

W ramach przygotowania kontroli, w trybie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy 
o NIK, pozyskano dokumenty i informacje z POT, m.in. sprawozdania finan-
sowe POT, sprawozdania merytoryczne z działalności ZOPOT, kwoty dofi-
nansowania projektów realizowanych w ramach krajowych i regionalnych 
programów operacyjnych oraz ewentualnie innych programów w ramach 
środków europejskich wykorzystanych w latach 2015–2018 oraz kontrolach 
wewnętrznych przeprowadzonych w ZOPOT w latach 2015–2018.

Najwyższa Izba Kontroli wystąpiła w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy 
o NIK o informacje do Urzędu Statystycznego w Opolu dotyczące liczby 
turystów, w tym zagranicznych oraz turystycznej bazy noclegowej: liczby 

95 Dz. U. z 2019 r. poz. 489. Dalej: ustawa o NIK.

Cel główny 
kontroli

Pytanie definiujące 
cel główny kontroli

Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli

 

Zakres podmiotowy

Kryteria kontroli

Okres objęty kontrolą 
pokontrolnych

Działania  
na podstawie art. 29 

ustawy o NIK 
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turystycznych obiektów noclegowych w latach 2015–2017 w wojewódz-
twie opolskim.

Kontrola pn. Promocja turystyczna Polski (P/18/026) została podjęta 
z inicjatywy własnej Najwyższej Izby Kontroli. W informacji o wynikach  
kontroli wykorzystano infografiki przygotowane przez Polską Grupę Info-
graficzną.

Zastrzeżenia do wystąpień pokontrolnych zgłosili kierownicy dwóch skon-
trolowanych jednostek, tj. Prezes POT (cztery zastrzeżenia) oraz dyrektor 
ZOPOT w Moskwie (osiem zastrzeżeń). W przypadku POT oddalono trzy 
zastrzeżenia, a jedno uwzględniono w całości, a ZOPOT w Moskwie – odda-
lono sześć zastrzeżeń, jedno uwzględniono w części, a jedno uwzględniono 
w całości.

Z upoważnienia Ministra, Sekretarz Stanu w MSiT w piśmie z dnia 30 stycz-
nia 2019 r. poinformował o przyjęciu do realizacji sformułowanych 
w wystąpieniu dwóch wniosków pokontrolnych, tj.:

1) przeprowadzanie rzetelnych rocznych ewaluacji PRT 2020, zgodnie 
z wymaganiami programu – poinformowano, że roczne ewaluacje 
będą przeprowadzane z uwzględnieniem wymagań określonych w tym 
programie;

2) zapewnienie posiadania pełnej dokumentacji przeprowadzonych nabo-
rów na stanowisko Prezesa POT – poinformowano, że MSiT zapewni 
posiadanie pełnej dokumentacji związanej z naborem na Prezesa POT.

Prezes POT w piśmie z dnia 11 kwietnia 2019 r. poinformował o podjęciu 
działań, w tym m.in. zmiany regulacji wewnętrznych POT w związku z reali-
zacją wniosków pokontrolnych, tj.:

1) opracowanie aktualizacji Marketingowej strategii Polski w sektorze 
turystyki na lata 2012–2020, spójnej z Programem Rozwoju Turystyki 
do 2020 roku oraz budżetem zadaniowym POT i aktualną sytuacją 
makroekonomiczną w turystyce;

2) zatwierdzanie kart dotyczących mierników realizacji wydatków budżetu 
zadaniowego przez Prezesa POT;

3) rzetelne dokumentowanie postępowań o udzielanie zamówień w ramach 
projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

4) pisemne uzgadnianie zmian planu audytu z audytorem wewnętrznym;

5) wprowadzenie zasad monitorowania efektów działań promocyjnych 
ZOPOT, w zakresie planowania, korygowania i wykonania mierników.

Wyniki kontroli przedstawiono w 26 wystąpieniach pokontrolnych, 
a w 13 wystąpieniach sformułowano 23 wnioski pokontrolne, w tym dwa 
do Ministra i pięć do Prezesa POT. Na dzień 10 czerwca 2019 r. zrealizo-
wano siedem wniosków pokontrolnych, a 16 jest w trakcie realizacji.

Pozostałe informacje

Stan realizacji 
wniosków 
pokontrolnych
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W kontroli uczestniczyły: Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Naro-
dowego oraz sześć Delegatur NIK.

Lp.

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Imię i nazwisko 
kierownika jednostki 

kontrolowanej

1.
Departament Nauki, 

Oświaty i Dziedzictwa 
Narodowego

Ministerstwo Sportu i Turystyki Witold Bańka

Polska Organizacja 
Turystyczna

Robert Andrzejczyk

ZOPOT w Berlinie
Kazimiera Maria 

Zawadzka

ZOPOT w Pekinie Zuzanna Gutkowska

ZOPOT w Rzymie Barbara Minczewa

2.
Delegatura NIK 
w Białymstoku

ZOPOT w Moskwie Magdalena Krucz

Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego

Jerzy Leszczyński

Urząd Miejski w Białymstoku Tadeusz Truskolaski

Podlaska Regionalna 
Organizacja Turystyczna

Mikołaj Podbielski

3.
Delegatura NIK 

w Gdańsku

Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego

Mieczysław Struk

Urząd Miejski w Gdańsku Paweł Adamowicz

Pomorska Regionalna 
Organizacja Turystyczna

Marta Chełkowska

4.
Delegatura NIK 

w Kielcach

ZOPOT w Paryżu Tomasz Rudomino

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Świętokrzyskiego
Andrzej Bętkowski

Urząd Miasta Kielce Bogdan Wenta

Regionalna Organizacja 
Turystyczna Województwa 

Świętokrzyskiego
Jacek Kowalczyk

5.
Delegatura NIK 

w Opolu

Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego

Andrzej Buła

Urząd Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski

Opolska Regionalna 
Organizacja Turystyczna

Stanisław Rakoczy

6.
Delegatura NIK 
w Warszawie

ZOPOT w Sztokholmie Małgorzata Hudyma

Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego

Adam Struzik

Urząd Miasta Stołecznego 
Warszawy

Rafał Trzaskowski

Mazowiecka Regionalna 
Organizacja Turystyczna

Jan Błoński

7.
Delegatura NIK  
we Wrocławiu

Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego

Cezary Przybylski

Urząd Miejski Wrocławia Jacek Sutryk

Dolnośląska Organizacja 
Turystyczna

Paweł Wróblewski

Wykaz jednostek 
kontrolowanych
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Wykaz ocen kontrolowanych jednostek

Lp.
Nazwa 

jednostki 
kontrolowanej

Ocena 
kontrolowanej 
działalności*

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

Prawidłowe Nieprawidłowe

1.
Ministerstwo 

Sportu i Turystyki
W formie 
opisowej

1. Wzrost w latach 2016–2017 
w porównaniu do 2015 r.: liczby 
zagranicznych turystów i ich wydatków, 
o odpowiednio: 5% i 10% oraz 13% 
i 17% oraz liczby krajowych podróży 
Polaków o 9% i 15% oraz ich wydatków 
o ponad 18% i 30%; 
2. Wspieranie promocji innowacyjnych 
i markowych produktów turystycznych 
z wykorzystaniem wydarzeń sportowych, 
kulturalnych i gospodarczych o szerokim 
odbiorze społecznym (tzw. kotwic  
medialnych); 
3. Współpraca z POT, jst, ROT i LOT 
oraz Ministrem Spraw Zagranicznych 
i Międzyresortowym Zespołem Promocji 
Polski za Granicą; 
4. Prawidłowy nadzór nad działalnością 
POT i rozliczeniem 145,9 mln zł dotacji 
dla POT; 
5. Prawidłowe udzielenie i rozliczenie 
dotacji na zadania z zakresu turystyki; 
6. Realizacja wskaźników budżetu 
zadaniowego w zakresie turystyki.

1. Niepełna realizacja wskaźników 
w KRT 2015 (nie zrealizowano 7 z 10) 
i PRT 2020 (nie zrealizowano 3 z 15); 
2. Niezapewnienie prawidłowego 
działania Międzyresortowego 
Zespołu ds. Koordynacji zadań 
Rządu określonych w KRT2015, 
w tym niezwoływanie jego posiedzeń 
w latach 2015–2016 i nieprzedłożenie 
Prezesowi Rady Ministrów sprawozdania 
z działalności Zespołu za 2015 r.; 
3. Niesporządzenie w 2016 r. raportu 
o stanie gospodarki turystycznej 
w latach 2012–2015; 
4. Nieprzeprowadzenie rocznej 
ewaluacji PRT2020 za lata 2016–2017 
oraz brak przygotowania aktualizacji 
PRT2020; 
5. Brak przygotowania jednolitego 
projektu zmian legislacyjnych  
m.in. w ustawie o POT oraz 
uregulowania funkcjonowania szlaków 
turystycznych.

2.
Polska 

Organizacja 
Turystyczna

W formie 
opisowej

1. Wzrost liczby turystów zagranicznych 
przyjeżdżających do Polski – z 17,5 mln 
do 18,3 mln (prawie 10%), wydatków  
– z 28,1 mld zł do 32,8 mld zł (ok. 17%) 
oraz podróży krajowych Polaków  
– z 39,9 mln do 46 mln (ok. 15%); 
2. Wzrost o ok. 6% liczby touroperatorów 
zagranicznych posiadających w swojej 
ofercie podróże turystyczne do Polski  
– z 2100 w 2015 r. do 2220 na koniec 2017 r.; 
3. Promocja ponad 200 produktów 
turystycznych, w tym 36 markowych  
i 16 innowacyjnych; 
4. Wykorzystanie w działaniach 
promocyjnych wydarzeń sportowych, 
kulturalnych i gospodarczych,  
w tym 14 kotwic medialnych; 
5. Wykorzystanie w promocji mediów 
internetowych i uzyskanie wzrostu 
w latach 2015–2017 liczby serwisów 
internetowych (z 29 do 30) i portali 
społecznościowych (z 45 do 55)  
oraz liczby ich odbiorców o 564%  
(z 8,8 mln do 49,6 mln); 
6. Współpraca z jst, ROT i LOT  
oraz polską branżą turystyczną. 
7. Współpraca z MSZ i Międzyresortowym 
Zespołem Promocji Polski za Granicą 
w zakresie promocji Polski i Marki Polska 
za granicą; 
8. Prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem 
wykorzystanie środków publicznych.

1. Nieaktualizowanie Strategii POT; 2. 
Niezatwierdzenie czterech kart miernika 
dla zadań w budżecie zadaniowym 
na 2017 r.; 
3. Nieopublikowanie w BZP 
ogłoszenia o zmianie umowy 
w sprawie zamówienia publicznego; 
4. Brak pisemnego uzgodnienia 
z Prezesem POT zmiany planu audytu 
wewnętrznego na 2016 r.; 
5. Przypadki nierzetelnego 
dokumentowania wydatków 
w projektach finansowanych  
ze środków programu operacyjnego 
POIR 2014–2020; 
6. Niewprowadzenie sformalizowanych 
zasad bieżącego monitorowania 
działalności ZOPOT.
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Lp.
Nazwa 

jednostki 
kontrolowanej

Ocena 
kontrolowanej 
działalności*

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

Prawidłowe Nieprawidłowe

3. ZOPOT w Berlinie
W formie 
opisowej

1. Wzrost liczby turystów 
przyjeżdżających z Niemiec do Polski 
oraz ich wydatków w Polsce; 
2. Wzrost liczby touroperatorów 
oferujących wyjazdy turystyczne 
do Polski; 
3. Prawidłowe wydatkowanie środków 
finansowych.

1. Nieterminowe przekazanie 
sprawozdania finansowego za styczeń 
2017 r. 
2. Niewykonanie zakładanego w 2015 r. 
i 2016 r. w planach merytorycznych 
ZOPOT miernika liczby odbiorców/
uczestników działań w ramach dwóch 
projektów oraz w 2017 r. w jednym 
projekcie.

4.
ZOPOT 

w Moskwie
W formie 
opisowej

1. Wzrost liczby touroperatorów 
oferujących wyjazdy turystyczne 
do Polski; 
2. Promocja ponad 30 markowych  
(w tym innowacyjnych) produktów 
i usług turystycznych; 
3. Wykorzystanie w promocji ponad  
40 wydarzeń sportowych i kulturalnych, 
m.in. jako tzw. kotwic medialnych; 
4. Współpraca z jst, ROT i LOT  
oraz polską branżą turystyczną; 
5. Prawidłowe wydatkowanie środków 
publicznych.

1. Nieterminowe złożenie sprawozdań 
miesięcznych za styczeń, luty, kwiecień, 
maj i lipiec 2017 r.; 
2. Zaliczanie kosztów wynagrodzenia 
za sprzątanie biura do kosztów 
bezpośrednich; 
3. Nieprawidłowe prezentowanie 
pochodnych od wynagrodzeń 
pracowniczych w planach 
i sprawozdaniach; 
4. Niezrealizowanie w 2015 r. części 
działań promocyjnych związanych z ESK 
2016 we Wrocławiu; 
5. Przypadki braku pisemnego 
potwierdzenia kontroli formalno- 
-rachunkowej dowodów księgowych 
przed dokonaniem zapłaty.

5.
ZOPOT  

w Paryżu
W formie 
opisowej

1. Wzrost liczby touroperatorów na rynku 
francuskim oferujących wyjazdy do Polski 
z 216 w 2015 r. do 221 w 2017 r.; 
2. Wykorzystywanie w działaniach 
promocyjnych ośmiu wydarzeń 
sportowych, kulturalnych 
i gospodarczych, jako tzw. kotwic 
medialnych; 
3. Promocja markowych i innowacyjnych 
produktów turystycznych.

1. Nieterminowe przekazanie 
sprawozdań w 2017 r. (miesięczne  
– finansowe i kwartalne merytoryczne); 
2. Dokonywanie kontroli formalno- 
-rachunkowej dokumentów księgowych 
po dokonaniu zapłaty.

6.
ZOPOT  

w Pekinie
W formie 
opisowej

1. Realizacja działań w oparciu 
o Strategię POT i plany działania POT; 
2. Promocja 83 produktów turystycznych, 
w tym 16 wyróżnionych certyfikatem POT; 
3. Wykorzystanie w promocji  
36 wydarzeń, w tym tzw. kotwic 
medialnych; 
4. Współpraca z jst, ROT, LOT i polskimi 
przedstawicielstwami w zakresie 
promocji turystycznej Polski.

1. Nieterminowe przekazanie 
miesięcznych sprawozdań finansowych, 
za styczeń, luty i grudzień 2017 r.; 
2. Spadek liczby działań promocyjnych 
w latach 2016–2017, z 62 do 56; 
3. Nieosiągnięcie wartości czterech 
mierników w 2016 r. w dwóch 
projektach promocyjnych i dwóch 
mierników w 2017 r. w jednym 
projekcie.

7.
ZOPOT  

w Rzymie
W formie 
opisowej

1. Wzrost liczby touroperatorów 
oferujących wyjazdy do Polski o ponad 8%; 
2. Współpraca z jst, ROT i polskimi 
przedstawicielstwami na terenie Włoch; 
3. Promocja ponad 110 polskich 
produktów turystycznych, w tym 
markowych; 
4. Wzrost liczby użytkowników 
odwiedzających włoską stronę 
NPT o 145% oraz prowadzonych 
przez Ośrodek kont w mediach 
społecznościowych.

1. Nieterminowe przekazanie do POT 
pięć miesięcznych sprawozdań 
finansowych za styczeń, luty, lipiec, 
sierpień i wrzesień 2017 r. 
2. Spadek liczby działań promocyjnych 
z 96 do 63 (okres 2015–2017)  
oraz niewykonanie zakładanego 
w planach merytorycznych miernika 
liczby odbiorców/uczestników działań 
w ramach dwóch projektów w 2015 r. 
oraz w ramach jednego projektu w 2017 r.
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Lp.
Nazwa 

jednostki 
kontrolowanej

Ocena 
kontrolowanej 
działalności*

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

Prawidłowe Nieprawidłowe

8.
ZOPOT 

w Sztokholmie
Pozytywna

1. Współpraca z ROT, jst i polskimi 
przedstawicielstwami za granicą; 
2. Prawidłowe rozliczenie wydatków 
na działalność promocyjną 
i funkcjonowanie Ośrodka.

1. Nieterminowe przekazanie 
sprawozdania z realizacji budżetu 
zadaniowego za III kwartał 2017 r.

9.

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskiego

Pozytywna

1. Wzrost liczby turystów odwiedzających 
województwo z 2,6 mln w 2015 r. 
do 3,3 mln w 2017 r. oraz liczby miejsc 
noclegowych w tym okresie, z 60 147 
do 67 861; 
2. Prawidłowe udzielanie i rozliczanie 
dotacji udzielonych na realizację zadań 
publicznych z zakresu turystyki; 
3. Promocja 27 produktów turystycznych, 
w tym markowych i innowacyjnych; 
4. Kampanie promujące region i markę 
tradycyjną; Współpraca z Dolnośląską 
Organizacją Turystyczną.

1. Nieokreślenie w wojewódzkich 
dokumentach strategicznych mierników 
pozwalających ustalić stopień realizacji 
celów w zakresie rozwoju i promocji 
turystyki; 
2. Nieutworzenie jednolitego 
systemu informacji turystycznej 
w województwie.

10.

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego

Pozytywna

1. Przyjęcie, efektywna realizacja 
i bieżące monitorowanie Strategii 
Rozwoju Turystyki w woj. mazowieckim 
na lata 2014–2020; 
2. Prawidłowe przyznanie i rozliczanie 
dotacji na realizację zadań z zakresu 
turystyki.

Nie stwierdzono istotnych 
nieprawidłowości mających wpływ 
na ocenę.

11.

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Podlaskiego

Pozytywna

1. Realizacja wskaźników celów 
strategicznych: konkurencyjna 
gospodarka oraz powiązania krajowe 
i międzynarodowe określonych 
w Strategii Rozwoju Województwa 
Podlaskiego do 2020 r., w stopniu 
pozwalającym przewidywać ich 
pełną realizację do końca okresu 
obowiązywania ww. Strategii.

Nie stwierdzono istotnych 
nieprawidłowości mających wpływ 
na ocenę.

12.

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Pomorskiego

Pozytywna

1. Promocja 65 markowych produktów 
turystycznych, w tym 16 wyróżnionych 
Certyfikatem POT; 
2. Wykorzystanie w działaniach 
promocyjnych 83 wydarzeń sportowych, 
kulturalnych i gospodarczych,  
tzw. kotwic medialnych; 
3. Współpraca z organizacjami 
turystycznymi i organizacjami pożytku 
publicznego w dziedzinie turystyki 
i promocji; 
4. Prawidłowe powierzenie i rozliczenie 
realizacji zadań publicznych z zakresu 
turystyki.

1. Niepełna realizacja wskaźników 
przyjętych w Regionalnym Programie 
Strategicznym.

13.

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Opolskiego

Pozytywna

1. Określenie i realizacja wskaźników 
rozwoju turystycznego w Strategii 
Rozwoju Woj. Opolskiego do 2020 r.; 
2. Współpraca z Opolską ROT i jst; 
3. Prawidłowe przekazanie i rozliczenie 
środków na realizację zadań publicznych 
z zakresu rozwoju i upowszechniania 
turystyki.

Nie stwierdzono istotnych 
nieprawidłowości mających wpływ 
na ocenę.
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Lp.
Nazwa 

jednostki 
kontrolowanej

Ocena 
kontrolowanej 
działalności*

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

Prawidłowe Nieprawidłowe

14.

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Świętokrzyskiego

W formie 
opisowej

1. Prawidłowość przeprowadzenia 
konkursów i rozliczenia środków 
udzielonych organizacjom pozarządowym 
działającym w dziedzinie turystyki 
i krajoznawstwa; 
2. Wykorzystanie do promocji 
turystycznej: targów turystycznych, 
festiwali i wystawy światowej EXPO; 
3. Promocja regionu z wykorzystaniem 
21 produktów turystycznych, w tym  
16 wyróżnionych Certyfikatem POT.

Zaniechanie kontroli realizacji zleconych 
zadań publicznych.

15.
Urząd Miejski 
w Białymstoku

W formie 
opisowej

1. Promocja 14 produktów turystycznych, 
w tym 4 szlaków turystycznych; 
2. Wykorzystanie w działaniach 
promocyjnych 27 wydarzeń kulturalnych 
i gospodarczych; 
3. Prawidłowe rozliczenie środków 
publicznych. 
4. Osiągnięcie 10 z 11 wskaźników 
przyjętych w zakresie rozwoju 
turystycznego miasta.

1. Spadek liczby turystów zagranicznych 
z 99,3 tys. w 2015 r. do 86,1 tys. 
w 2017 r.; 
2. Ograniczona współpraca z Podlaską 
ROT;
3. Nierzetelne określenie wartości  
2 z 11 wskaźników Strategii rozwoju 
Miasta Białystok oraz nierzetelne 
monitorowanie ich realizacji.

16.
Urząd Miejski 
w Gdańsku

Pozytywna

1. Określenie i wdrożenie kierunków 
i priorytetów rozwojowych miasta,  
ich monitorowanie i ewaluacja; 
2. Współtworzenie i współpraca 
z Gdańską Organizacją Turystyczną  
oraz współpraca z Pomorską ROT.

Nie stwierdzono istotnych 
nieprawidłowości mających wpływ 
na ocenę.

17.
Urząd Miasta 

Kielce
W formie 
opisowej

1. Promocja pięciu produktów 
turystycznych, w tym innowacyjnych 
i markowych; 
2. Wykorzystanie w promocji 
ok. 88 wydarzeń kulturalnych, 
sportowych i gospodarczych, w tym 
kotwic medialnych; 
3. Prawidłowość udzielania i rozliczania 
dotacji udzielonych na realizację zadań 
publicznych z zakresu turystyki.

1. Brak określenia wartości bazowych 
i docelowych dla przyjętych wskaźników 
Strategii rozwoju miasta do 2020 r.

18.
Urząd Miasta 

Opola
Pozytywna

1. Określenie długofalowych 
działań i mierników realizacji celów 
w dziedzinie turystyki i promocji 
turystycznej w przyjętych 
dokumentach strategicznych miasta; 
2. Wykorzystywanie wydarzeń 
kulturalnych i gospodarczych oraz targów 
turystycznych w promocji; 
3. Prawidłowe przeprowadzenie 
konkursów na dotacje na realizację zadań 
publicznych z zakresu upowszechniania 
i promocji turystyki oraz prawidłowa 
realizacja umów.

1. Nieopracowanie raportu rocznego  
– za 2017 r. z realizacji Strategii rozwoju 
Opola do 2020 r.

19.
Urząd Miasta 
Stołecznego 
Warszawy

pozytywna

1. Określenie celów i zadań dotyczących 
rozwoju i promocji turystyki oraz 
monitoring i ewaluacja Strategii rozwoju 
m.st. Warszawy do 2020 r.; 
2. Wzrost liczby produktów i usług 
turystycznych (w tym markowych) 
w latach 2016–2018 (I połowa), z 28 do 37; 
3. Współpraca z LOT, ROT oraz POT.

Nie stwierdzono istotnych 
nieprawidłowości mających wpływ 
na ocenę.
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Lp.
Nazwa 

jednostki 
kontrolowanej

Ocena 
kontrolowanej 
działalności*

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

Prawidłowe Nieprawidłowe

20.
Urząd Miejski 

Wrocławia
W formie 
opisowej

1. Wykorzystywanie w promocji miasta 
wydarzeń kulturalnych, sportowych 
i gospodarczych oraz współpraca z DOT 
w zakresie promocji miasta i informacji 
turystycznej; 
2. Wprowadzenie Wrocławskiej Karty 
Turystycznej; 
3. Prawidłowe powierzenie i rozliczenie 
dotacji na zadania publiczne z zakresu 
turystyki.

1. Nieopracowanie i niewdrożenie 
miejskiej strategii rozwoju turystyki.

21.
Dolnośląska 
Organizacja 
Turystyczna

W formie 
opisowej

1. Udział w targach turystycznych, 
współpraca z dziennikarzami i blogerami 
zajmującymi się turystyką; 
2. Realizacja ośmiu publicznych zadań 
zleconych z zakresu turystyki i promocji; 
3. Promocja 20 produktów turystycznych, 
w tym markowych i innowacyjnych.

1. Niezamieszczanie dekretacji 
i potwierdzenia sprawdzeń formalno-
-rachunkowych na dowodach 
księgowych; 
2. Niezgodne z ustawą o rachunkowości 
dokonywanie korekt dowodów 
księgowych; 
3. Nierzetelne wykazywanie 
w sprawozdaniach z realizacji zadań 
środków jst jako środków własnych 
ROT (wkładu własnego).

22.

Mazowiecka 
Regionalna 
Organizacja 
Turystyczna

Pozytywna

1. Prawidłowe wykorzystanie i rozliczenie 
udzielonych środków publicznych; 
2. Promowanie kilkudziesięciu 
produktów turystycznych (ok. 20 rocznie 
w badanym okresie), w tym markowych 
i innowacyjnych; 
3. Współpraca z jst, organizacjami 
turystycznymi, touroperatorami.

Nie stwierdzono istotnych 
nieprawidłowości mających wpływ 
na ocenę.

23.
Podlaska 

Organizacja 
Turystyczna

W formie 
opisowej

1. Promocja 50 produktów turystycznych, 
w tym markowych o znaczeniu 
ponadregionalnym oraz wykorzystywanie 
ok. 22–32 wydarzeń kulturalnych, 
sportowych i gospodarczych,  
w tym kotwic medialnych; 
2. Współpraca z POT, ZOPOT, jst, innymi 
organizacjami turystycznymi i branżą 
turystyczną; 
3. Prawidłowe wykorzystanie i rozliczenie 
środków publicznych na realizację zadań 
w zakresie turystyki.

1. Ograniczenie współpracy z Miastem 
Białystok w zakresie turystyki; 
2. Brak przyjęcia strategii, przystąpienie 
do jej przygotowania w okresie kontroli.

24.

Pomorska 
Regionalna 
Organizacja 
Turystyczna

Pozytywna

1. Promocja 20 produktów turystycznych, 
w tym innowacyjnych i markowych  
(14 wyróżnionych Certyfikatem POT); 
2. Wykorzystanie w promocji  
25 wydarzeń, w tym kotwic medialnych; 
3. Prawidłowe rozliczenie otrzymanych 
środków publicznych.

Nie stwierdzono istotnych 
nieprawidłowości mających wpływ 
na ocenę.

25.

Opolska 
Regionalna 
Organizacja 
Turystyczna

W formie 
opisowej

1. Promowanie nie mniej niż 10 rocznie 
produktów turystycznych, w tym 
wyróżnionych Certyfikatem POT; 
2. Wykorzystywanie w działaniach 
promocyjnych tzw. kotwic medialnych, 
Internetu i współpracy z innymi 
organizacjami turystycznymi i jst; 
3. Prawidłowe wydatkowanie i rozliczanie 
środków publicznych.

1. Brak wyodrębnienia w ewidencji 
księgowej nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego; 
2. Brak aktualnych zasad (polityki) 
rachunkowości.
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Lp.
Nazwa 

jednostki 
kontrolowanej

Ocena 
kontrolowanej 
działalności*

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

Prawidłowe Nieprawidłowe

26.

Regionalna 
Organizacja 
Turystyczna 

Województwa 
Świętokrzyskiego

W formie 
opisowej

1. Współpraca z jst, LOT, branżą 
turystyczną oraz POT; 
2. Promocja 54 produktów turystycznych, 
w tym również markowych o znaczeniu 
ponadregionalnym; 
3. Wykorzystanie do działań 
promocyjnych kilkudziesięciu wydarzeń, 
w tym kotwic medialnych; 
4. Prawidłowe wydatkowanie i rozliczanie 
środków publicznych.

Nie stwierdzono istotnych 
nieprawidłowości mających wpływ 
na ocenę.

* pozytywna/negatywna/w formie opisowej

6.2.  Zestawienie narodowych organizacji turystycznych

Austria
Österreich Werbung (ÖW)
https://press.austria.info/pl/o-nas/faq/

Österreich Werbung jest narodową organizacją turystyczną Austrii. Głównym 
celem jej działania wraz z austriackimi partnerami, jest utrzymywanie  
oraz rozbudowa wizerunku turystyki austriackiej. ÖW działa na rzecz budowania 
marki austriackiej turystyki na świecie. Głównym zadaniem jest pozycjonowanie, 
rozwój oraz dbanie o silną markę o nazwie „Urlop w Austrii”, innowacyjne 
działania marketingowe mające na celu pozycjonowanie Austrii  
jako destynacji urlopowej na najważniejszych rynkach przyjazdowych, 
partnerstwo austriackiej branży turystycznej, systematyczne badania rynków, 
profesjonalne zarządzanie wiedzą na temat destynacji oraz rozwój marketingu 
zorientowanego na docelowego klienta.

Chorwacja
Croatian National Tourist Board 
https://www.htz.hr/en-GB/
general-information/about-us

Croatian National Tourist Board jest krajową organizacją turystyczną założoną 
w celu promowania i kształtowania tożsamości oraz poprawy renomy 
chorwackiej turystyki. Jej misja obejmuje planowanie i wdrażanie wspólnej 
strategii i koncepcji promocji, propozycji i realizacji działań promocyjnych 
będących przedmiotem wspólnego zainteresowania dla wszystkich podmiotów 
w turystyce w kraju i za granicą, a także podniesienie ogólnej jakości całej 
oferty usług turystycznych w Republice Chorwacji. Najważniejszymi zadaniami 
jest opracowywanie programów i planów promocyjnych produktu turystycznego 
Chorwacji oraz organizowanie, przeprowadzanie i realizacja wszystkich operacji 
biznesowych związanych z promocją produktu turystycznego.

Czechy
Czech Tourism
https://www.czechtourism.com/pl/
about-czt/

Czech Tourism jest organizacją budżetową Ministerstwa Infrastruktury Republiki 
Czeskiej, a jej misją jest prezentacja pozytywnego wizerunku Republiki Czeskiej 
na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. Do tego celu wykorzystuje swoje 
biuro centralne w Republice Czeskiej i sieć przedstawicielstw zagranicznych 
w krajach europejskich, m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii,  
oraz w krajach pozaeuropejskich, na przykład w Chinach, Brazylii i USA.

Hiszpania
Instituto de Turismo de España 
– Turespaña
https://www.tourspain.es/en-us/
get-to-know-us/about-us

Turespaña jest instytucją publiczną, związaną z Ministerstwem Przemysłu, 
Handlu i Turystyki Hiszpanii odpowiedzialną za marketing w Hiszpanii  
jako celu podróży. Misją Turespaña jest tworzenie wartości dla turystyki poprzez 
wykorzystanie technik marketingowych i generowanie wiedzy turystycznej. 
Turespaña wdraża strategiczny plan marketingowy mający na celu przyciągnięcie 
dwóch konkretnych segmentów konsumentów o wysokiej rentowności: turystów 
z europejskich rynków bliskich i rynków odległych oraz opracowuje i optymalizuje 
strategie marketingowe i komercjalizacyjne. Promocję za granicą realizuje 
w ramach zagranicznych przedstawicielstw turystycznych.
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Litwa
Lithuania Travel
https://www.lithuania.travel/en/
static-page/about-us

Lithuania Travel jest oficjalną instytucją publiczną odpowiedzialną za marketing 
i promocję turystyki na Litwie, działającą w ramach Ministerstwa Gospodarki 
i Innowacji. Jej strategicznym celem jest podniesienie świadomości Litwy 
jako atrakcyjnego miejsca turystycznego i zachęcanie do podróży krajowych 
i zagranicznych. Głównymi celami instytucji jest poprawa międzynarodowej 
konkurencyjności litewskiego sektora turystyki i tworzenie wartości dodanej 
dla gospodarki krajowej. Ściśle współpracuje z firmami i organizacjami 
turystycznymi, prezentuje produkty turystyczne, usługi i doświadczenia 
w mediach społecznościowych i cyfrowych, podróże prasowe, międzynarodowe 
wystawy, podróże i imprezy B2B.

Niemcy
Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) 
http://www.germany.travel

Deutsche Zentrale für Tourismus zajmuje się promowaniem Niemiec jako kraju 
turystycznego na zlecenie Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii, 
które wspiera ją na mocy uchwały niemieckiego Bundestagu. DZT zajmuje 
się tworzeniem strategii i produktów oraz działaniami marketingowymi w celu 
dalszego umocnienia pozytywnego wizerunku Niemiec za granicą jako celu 
podróży oraz wspierania turystyki niemieckiej. DZT posiada przedstawicielstwa 
zagraniczne na całym świecie.

Słowacja
Ministry of Transport and Construction  
of the Slovak Republic
https://www.mindop.sk/ministry-5191/
tourism/tourism
http://www.slovakia.travel

Sekcja Turystyki jest centralną agencją rządową zajmującą się turystyką 
w Ministerstwie Transportu i Budownictwa Republiki Słowacji. Zajmuje się 
produkcją, wdrażaniem oraz oceną strategicznych i koncepcyjnych materiałów 
dla rozwoju turystyki, przygotowuje projekty przepisów dotyczących turystyki. 
Uczestniczy w tworzeniu warunków dla rozwoju turystyki na Słowacji  
oraz dla umocnienia roli branży turystycznej w gospodarce narodowej.  
Ponadto promuje turystykę w kraju, zarówno na poziomie lokalnym,  
jak i międzynarodowym. Narodowy Portal Turystyki Slovakia Travel to oficjalny 
portal informacyjny o turystyce, mający na celu dostarczenie informacji na temat 
turystyki, wydarzeń kulturalnych, zabytków historycznych i przyrodniczych  
(w tym UNESCO), produktów turystycznych.

Stany Zjednoczone Ameryki
Brand USA 
https://www.thebrandusa.com

Brand USA rozpoczęło działalność w maju 2011 r. jako pierwsze w kraju 
partnerstwo publiczno-prywatne do prowadzenia globalnie skoordynowanych 
działań marketingowych mających na celu promowanie USA jako najważniejszego 
celu podróży turystycznych i komunikowania się. Jego misją jest zwiększanie 
liczby wizyt, wydatków i rynku na skalę międzynarodową. Turystyka jest jedną 
z najlepszych dźwigni do napędzania wzrostu gospodarczego, obsługuje 1,8 mln 
amerykańskich miejsc pracy (bezpośrednio i pośrednio) oraz przynosi korzyści 
każdemu sektorowi w USA.

Węgry
Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

Najważniejszym celem agencji jest zwiększenie konkurencyjności Węgier  
jako miejsca docelowego przyjazdu oraz aktywny udział w zwiększaniu 
atrakcyjności tego kraju dla zagranicznych i krajowych turystów oraz 
biznesmenów. Jej misją jest opowiedzenie historii Węgier i zapewnienie rozwoju 
kraju poprzez rozwój turystyki. Do głównych zadań agencji należy zarządzanie 
rozwojem turystyki i określanie jej strategii na podstawie ustawy o państwowych 
zadaniach rozwoju obszarów turystycznych. Ponadto koordynuje ona marketing 
turystyczny na poziomie krajowym, w tym zadania związane z rozwojem systemu 
marki turystycznej na Węgrzech, a także krajowe i międzynarodowe działania 
marketingowe i komunikacyjne.

Wielka Brytania
VisitBritain
Visit England
https://www.visitbritain.com

VisitBritain jest krajową agencją turystyczną Wielkiej Brytanii – finansowaną 
przez Department for Digital, Culture, Media&Sport. VisitBritain odgrywa 
wyjątkową rolę w budowaniu brytyjskiego produktu turystycznego, podnosząc 
pozycję brytyjskiej marki na całym świecie, zwiększając wartość turystyki  
oraz rozwój angielskiej i brytyjskiej gospodarki turystycznej. Współpracując 
z wieloma partnerami w Wielkiej Brytanii i za granicą, misją agencji jest 
zwiększenie wielkości i wartości turystyki przyjazdowej w krajach i regionach 
Wielkiej Brytanii. VisitEngland jako część organizacji VisitBritain, jest 
odpowiedzialna za rozwój produktu turystycznego Anglii.

Źródło: Opracowanie własne NIK.
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6.3. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno- 
-ekonomicznych

Analiza stanu prawnego
Na podstawie art. 27a ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach admini-
stracji rządowej96, turystyka jest działem administracji rządowej, obejmu-
jącym sprawy zagospodarowania turystycznego kraju oraz mechanizmów 
regulacji rynku turystycznego.
Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki97, kieruje on działem tury-
styka. W zakresie swoich kompetencji Minister określa strategię i kierunki 
polityki turystycznej, kontroluje ich realizację oraz przygotowuje rozwią-
zania prawne i odpowiada za współpracę międzynarodową. Działania 
te realizuje za pośrednictwem Departamentu Turystyki MSiT, który zgod-
nie z § 30 ust. 1 zarządzenia nr 1 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 stycz-
nia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa 
Sportu i Turystyki98 odpowiada za programowanie rozwoju i kształtowa-
nie mechanizmów prawno-ekonomicznych turystyki, wyznacza kierunki 
i priorytety oraz sprawuje nadzór nad realizacją zadań z zakresu promocji  
turystyki na rynku krajowym i zagranicznym. Do zadań Departamentu 
Turystyki zgodnie z § 30 ust. 2 ww. zarządzenia należy m.in.: realizacja 
zadań związanych z kreowaniem rozwoju i wskazywaniem kierunków pro-
mocji turystyki; opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie programów 
dotyczących turystyki; prowadzenie spraw związanych z zagospodarowa-
niem turystycznym kraju; sprawowanie nadzoru nad Polską Organizacją 
Turystyczną z siedzibą w Warszawie.
Zgodnie z art. 2b ustawy o usługach turystycznych99 Minister właściwy 
do spraw turystyki jest organem wyższego stopnia w stosunku do mar-
szałka województwa w sprawach, o których mowa w art. 24 ust. 1, art. 28 
ust. 1, art. 39a ust. 3 oraz art. 42 ust. 1 tej ustawy.
Planowanie strategiczne w obszarze turystyki odbywa się na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia poli-
tyki rozwoju100 i w ramach obowiązującej średniookresowej strategii roz-
woju kraju (Strategia Rozwoju Kraju 2020, przyjęta uchwałą nr 157 Rady 
Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 
Kraju 2020101). Zgodnie z art. 10a ust. 2 ustawy o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju, przyjęcie strategii rozwoju przygotowanej przez ministra 
powinien poprzedzać raport ewaluacyjny zawierający uprzednią ewaluację 
skuteczności i efektywności realizacji strategii.

96 Dz. U. z 2018 r. poz. 762, ze zm.
97 Ostatnie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).
98 Dz. Urz. Ministra SiT, poz. 1.
99 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek 

i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238), dalej: ustawa o usługach turystycznych.
100 Dz. U. z 2018 r. poz. 1307, ze zm.
101 M.P. poz. 882. Uchylona z dniem 15 marca 2017 r.

Minister Sportu i Turystyki
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Zadania publiczne z zakresu turystyki są dofinansowywane przez organy 
władzy publicznej – Ministra Sportu i Turystyki oraz jednostki samorządu 
terytorialnego – jako zadania zlecone organizacjom pozarządowym i innym 
podmiotom po przeprowadzeniu otwartego konkursu, zgodnie z przepi-
sami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zgodnie 
z art. 13 ust. 1 i 2 tej ustawy, termin do składania ofert w konkursie nie 
może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia, 
które powinno zawierać informacje o: 1) rodzaju zadania; 2) wysokości 
środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania; 3) zasa-
dach przyznawania dotacji; 4) terminach i warunkach realizacji zadania; 
5) terminie składania ofert; 6) trybie i kryteriach stosowanych przy wybo-
rze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert; 7) zrealizowanych przez 
organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związa-
nych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji 
przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym 
w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie województwa102, turystyka należy do zadań własnych samorządu 
wojewódzkiego. Jednym z elementów prowadzonej przez samorząd woje-
wództwa polityki rozwoju województwa jest promocja walorów i możliwo-
ści rozwojowych województwa (art. 11 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy).

Stosownie do przepisów ustawy o usługach turystycznych, marszałkowie 
województw byli zobowiązani do prowadzenia ewidencji obiektów hotelar-
skich (art. 38 ust. 1), ewidencji uprawnień przewodników górskich (art. 28 
ust. 3), rejestru organizatorów i pośredników turystycznych (art. 7 ust. 1 
obowiązujący do 30 czerwca 2018 r.), rejestru organizatorów szkoleń dla 
kandydatów na przewodników górskich (art. 24 ust. 1). Zgodnie z art. 7 
ust. 1 pkt 10 i 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym103, 
gmina realizuje zadania własne w zakresie turystyki oraz promocji gminy. 
Zgodnie z art. 38 ust. 2, 3 i 5 ustawy o usługach turystycznych, w ramach 
zadania własnego gminy, wójt (burmistrz, prezydent miasta) dokonuje 
zaszeregowania pól biwakowych i prowadzi ich ewidencję a także prowa-
dzi ewidencję moteli i pensjonatów w zakresie swojej właściwości miej-
scowej. W zakresie ww. usług wójtowi (burmistrzowi i prezydentowi  
miasta) przysługują uprawnienia kontrolne (art. 40 ust. 3 ustawy o usłu-
gach turystycznych).

Zadania związane z promocją Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie 
oraz zapewnieniem funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu infor-
macji turystycznej w kraju i na świecie realizuje Polska Organizacja Tury-
styczna.
POT jest państwową osobą prawną nadzorowaną przez Ministra,  
działającą na podstawie ustawy o POT. Zgodnie z powołaną ustawą, POT 
tworzy warunki współpracy organów administracji rządowej, samorządu 
terytorialnego i organizacji zrzeszających przedsiębiorców z dziedziny 

102 Dz. U. z 2018 r. poz. 913, ze zm.
103 Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.

Jednostki samorządu 
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turystyki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego oraz stowarzy-
szeń działających w tej dziedzinie. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy,  
POT może realizować zadania powierzone przez jst oraz organizacje zrze-
szające przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospo-
darczego i zawodowego, oraz stowarzyszenia działające w tej dziedzinie. 
Na zasadach określonych w art. 20 ustawy, POT może prowadzić działal-
ność gospodarczą.
W myśl § 2 Statutu POT, swoje cele i zadania POT realizuje poprzez dzia-
łania: 
1) przygotowywanie i publikowanie materiałów promocyjnych oraz orga-
nizowanie stoisk narodowych na targach turystycznych, wystaw, pokazów, 
kongresów i seminariów, jak również upowszechnianie wiedzy o Polsce 
jako kraju atrakcyjnym turystycznie, w szczególności za pośrednictwem 
Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej;
2) przeprowadzanie analiz statystycznych i marketingowych, ekspertyz 
i studiów prognostycznych z zakresu turystyki;
3) inicjowanie oraz wspieranie organizacyjne działań podejmowanych 
przez właściwe organy administracji rządowej i państwowe jednostki orga-
nizacyjne, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje zrzesza-
jące przedsiębiorców z dziedziny turystyki na rzecz rozwoju i modernizacji 
infrastruktury turystycznej pod kątem podniesienia jakości usług turystycz-
nych, rozwoju produktów turystycznych oraz ich promocji;
4) zapewnienie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji 
turystycznej w kraju i na świecie oraz wspomaganie prac nad utworzeniem 
i rozwojem systemu rezerwacji usług turystycznych;
5) wyrażanie opinii w przedmiocie strategicznych z punktu widzenia 
interesów Polski planów przygotowywanych przez ministra właściwego 
do spraw turystyki, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje 
zrzeszające przedsiębiorców z dziedziny turystyki;
6) inicjowanie i opiniowanie planów oraz wieloletnich programów pro-
mocji, rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, zwłaszcza pod 
kątem podniesienia jakości usług turystycznych i rozwoju produktów tury-
stycznych; 
7) współdziałanie z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi.
Zgodnie z art. 5 i art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o POT, organami POT są Prezes 
POT i Rada POT powoływana przez Ministra na 3-letnią kadencję, spośród 
przedstawicieli: administracji rządowej, jst lub ich ogólnopolskich repre-
zentacji, samorządu gospodarczego i zawodowego oraz stowarzyszeń dzia-
łających w dziedzinie turystyki oraz przewoźników. Rada POT, zgodnie 
z art. 6 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy o POT działa w składzie 12–18 osobo-
wym oraz posiada kompetencje: 1) przyjmowanie przedstawionych przez 
Prezesa POT projektów rocznych planów finansowych, 2) przyjmowanie 
rocznych i wieloletnich programów działania POT, 3) zatwierdzanie rocz-
nych sprawozdań z działalności POT, 4) przyjmowanie rocznych sprawoz-
dań finansowych POT, 5) opiniowanie kandydatów na stanowisko Prezesa 
i Wiceprezesów POT, 6) określanie zasad wynagradzania pracowników POT 
i wymagań kwalifikacyjnych wobec tych pracowników. Rada POT jest także 
uprawniona do przedstawiania opinii lub wniosków we wszystkich spra-
wach dotyczących działalności POT (art. 6 ust. 3 ustawy o POT).
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POT działa na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzonego 
przez Ministra, a roczne sprawozdanie finansowe POT podlega obowiąz-
kowo badaniu audytowemu i jest przedstawiane Ministrowi do zatwier-
dzenia (art. 15 ust. 1–2 i art. 18 ust. 1 ustawy o POT).
Zgodnie z art. 19 ustawy o POT, POT może otrzymywać z budżetu państwa 
dotacje celowe na finansowanie zadań przewidzianych w jej planie finan-
sowym. Kwoty tych dotacji ustala ustawa budżetowa.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o POT, do zadań POT należy inspirowa-
nie tworzenia regionalnych organizacji turystycznych, obejmujących swoim 
zakresem działania obszar jednego lub więcej województw, oraz lokalnych 
organizacji turystycznych, obejmujących swoim zakresem działania obszar 
jednej lub więcej jednostek samorządu lokalnego, a także z nimi współ-
działać.
Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o POT, do tworzenia i działania regio-
nalnych i lokalnych organizacji turystycznych stosuje się przepisy ustawy 
z dnia z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach104, z tym że: 
są one nadzorowane przez ministra właściwego do spraw turystyki,  
ich członkiem mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w szczególności 
jst, związki metropolitalne i organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców 
z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego, oraz 
stowarzyszeniami działającymi w tej dziedzinie i mogą one prowadzić dzia-
łalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji ich celów i w przed-
miocie określonym w ich statutach.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 Prawa o stowarzyszeniach, w statucie stowarzysze-
nia muszą być określone w szczególności: 1) nazwa stowarzyszenia, odróż-
niającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji; 2) teren dzia-
łania i siedziba stowarzyszenia; 3) cele i sposoby ich realizacji; 4) sposób 
nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa 
i obowiązki członków; 5) władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich 
wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje; 6) możliwość otrzymy-
wania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane 
w związku z pełnioną funkcją; 7) sposób reprezentowania stowarzysze-
nia, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także 
warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia; 8) sposób uzyskiwania 
środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich; 9) zasady 
dokonywania zmian statutu; 10) sposób rozwiązania się stowarzyszenia.
Regionalne i lokalne organizacje turystyczne, jako organizacje pozarzą-
dowe, mogą ubiegać się o dotacje udzielane przez Ministra oraz jst na reali-
zację zadań publicznych, w ramach realizowanych przez nie programów, 
na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie.
Wydatki publiczne zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicz-
nych mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w planie 
finansowym jednostki sektora finansów publicznych. Stosownie do art. 44 
ust. 3 ww. ustawy o wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób 
celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efek-
tów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących 

104 Dz. U. z 2017 r. poz. 210, ze zm. Dalej: Prawo o stowarzyszeniach.
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osiągnięciu założonych celów; w sposób umożliwiający terminową reali-
zację zadań; w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągnię-
tych zobowiązań. Przekazanie lub udzielenie dotacji z naruszeniem zasad 
lub trybu przekazywania lub udzielania dotacji, niezatwierdzenie w termi-
nie przedstawionego rozliczenia dotacji oraz nieustalenie kwoty dotacji 
podlegającej zwrotowi do budżetu stanowi naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (art. 8 pkt 1–3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowie-
dzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych105). Wydatkowa-
nie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego 
dotację, nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji oraz niedokonanie 
w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości stanowi naruszenie dys-
cypliny finansów publicznych (art. 9 pkt 1–3 ww. ustawy).

Zasady, tryby udzielania zamówień publicznych oraz obowiązki zamawia-
jącego zostały określone w ustawie Pzp. W umowach o dofinansowanie 
na realizację zadań zleconych w zakresie turystyki, określono zasady udzie-
lania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w ramach realizo-
wanych zadań, w tym stosowania przepisów ustawy Pzp.

Analiza uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych
Turystyka jest istotną częścią gospodarki narodowej. Przemysł turystyczny 
generuje ponad 5% PKB Europy i 5–6% polskiego PKB. Udział turystyki 
w krajowym rynku pracy stanowi 4,7%. Wpływy z działalności turystycz-
nej, a zwłaszcza przyjazdów turystów zagranicznych, wynoszą rocznie 
8–9 mld euro.

Na tle międzynarodowym popularność polskiej marki turystycznej nie jest 
jednak imponująca. Analizy rynku turystycznego w Europie z 2013 r. poka-
zywały, że dynamika wzrostu atrakcyjności Polski jako destynacji turystycz-
nej była niższa w porównaniu z innymi, mniejszymi krajami europejskimi, 
jak np. Islandia czy Słowacja. Te kraje odnotowywały bowiem, odpowiednio 
20 i 30% wzrost przyjazdów turystycznych. Polska zaś w tym samym czasie 
wzrost 7%. Według raportów World Economic Forum za lata 2015 i 2017, 
mierzących konkurencyjność turystyki w ponad 130 krajach, pozycja Pol-
ski w rankingu konkurencyjności turystycznej nie poprawiała się znacząco,  
i w tych latach nastąpił awans zaledwie o jedno miejsce (z 47 w 2015 r. 
na 46 w 2017 r.)106, zajmując miejsce za sąsiednimi krajami, jak Czechy, 
Węgry czy Rosja.

Choć turystyka, jako dział administracji należy do kompetencji zarówno 
administracji rządowej (właściwego ministra) jak i samorządu terytorial-
nego (województwa, powiaty, gminy), to jednak promocja turystyczna Pol-
ski została powierzona do realizacji jednostce wyspecjalizowanej jaką jest 
POT z jej 14 Zagranicznymi Ośrodkami, w Europie, Azji i Ameryce Północ-
nej. Skuteczność działań POT oceniana jest przez nadzorującego Ministra 

105 Dz. U. z 2018 r. poz. 1458, ze zm.
106 The travel & tourism competitiveness index 2015 ranking, w The Travel & Tourism Competitiveness 

Report 2015 Growth through Shocks” str. 5, The travel & tourism competitiveness index 2017 ranking, 
w World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017. Paving the way  
for a more sustainable and inclusive future, str. 9.
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Sportu i Turystyki na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby 
przyjazdów zagranicznych turystów. Wskaźnik ten w latach 2015–2017 
systematycznie wzrastał, co rok średnio o 4,5% (do 18,3 mln w 2017 r.). 
Należy jednak zauważyć, że nie musi to być wyłącznie zasługą działalności 
POT, której marka, jak podnoszą jej krytycy, nie jest powszechnie rozpozna-
walna, zwłaszcza poza branżą turystyczną.

Produkty turystyczne tworzące markę turystyczną Polski są wytwarzane 
na poziomie lokalnym i regionalnym, dlatego skuteczność działań pro-
mocyjnych POT jest zależna w znacznej mierze od aktywności lokalnych 
i regionalnych organizacji turystycznych.

Polskie ustawodawstwo nie przewiduje specjalnego systemu finansowania 
działalności lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych, natomiast 
podejmowane przez nie inicjatywy lokalne mogą być dofinansowywane 
w formie dotacji z budżetu państwa, budżetów jst (m.in. w formie składek 
członkowskich w ROT i LOT) oraz środków finansowych z funduszy UE.

Aktywność ROT i LOT

Finansowanie 
działalności ROT i LOT
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6.4.  Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 
działalności

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 563).

2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, ze zm.).

3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach 
pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r.  
poz. 238).

4. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych 
i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361, ze zm.).

5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2077, ze zm.).

6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.).

7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 351).
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6.5.  Wykaz podmiotów, którym przekazano informację o wynikach kontroli
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Minister Sportu i Turystyki
6. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
7. Rzecznik Praw Obywatelskich
8. Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
9. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

10. Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
11. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
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6.6.  Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli
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6.7.  Opinia Prezesa NIK do stanowiska Ministra


