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RAZEM można WIĘCEJ

Turystyka to gra zespołowa, to współ-

działanie, to suma aktywności władz 

samorządowych (JST), przedsiębiorców i or-

ganizacji pozarządowych (NGO). Współpra-

ca to dążenie do wspólnego, strategicznego 

i  kompleksowego kreowania rozwoju oraz 

wypracowywanie rozwiązań, które będą 

pozwalały na realne zaangażowanie wszystkich firm, organizacji i in-

stytucji współtworzących ofertę turystyczną i kształtujących oblicze 

tego sektora gospodarki.

Jak wynika z  zamieszczonego obok cytatu, płaszczyzną takiej 

współpracy w  naszym województwie powinna być Zachodniopo-

morska Regionalna Organizacja Turystyczna (ZROT). 

Czy już jest? Dla jednych tak, ktoś inny stwierdzi, że jeszcze nie, 

ale zapewne najwięcej jest tych, którzy będą mieli problem z odpo-

wiedzią na to pytanie - bo nas nie znają.

Przygotowując niniejszą broszurę chcemy przybliżyć ZROT jako 

„narzędzie” realizacji regionalnej polityki rozwoju sektora turystyki, 

a więc jednostkę pełniącą ważną rolę w stymulowaniu rozwoju go-

spodarki turystycznej województwa zachodniopomorskiego. 

W tym ujęciu ZROT nie jest jedną z wielu organizacji pozarządo-

wych i nie jest też jedynie reprezentantem grupy swoich członków. 

Jest ustawowo usankcjonowanym i dedykowanym branżowo 

trójsektorowym partnerstwem (JST, przedsiębiorcy i NGO), które-

mu powierzono zadanie wspierania rozwoju sektora gospodarki 

turystycznej. ZROT może być instytucją wspierającą o znaczącej sile od-

działywania i możliwościach ograniczonych w zasadzie tylko poziomem 

aktywności ze strony swoich członków i partnerów. Przy odpowiednim 

zaangażowaniu we współpracę otwierają się możliwości skutecznej pro-

mocji i  wspierania zarówno procesu kreowania produktów turystycz-

nych jak i  pozyskania zasobów finansowych, doradczych, szkolenio-

wych, badawczych, itp.
196  prezentacji promocyjnych i imprez targowych

111  zebrań, szkoleń i warsztatów

100  wydawnictw promocyjnych

73  podróże dla dziennikarzy/touroperatorów

45  zrealizowanych konkursów

23  dofinansowane wydawnictwa członków ZROT

21  zrealizowanych programów TV

21  zrealizowanych projektów promocyjnych

21  krajów, z których dziennikarze brali udział  

w podróżach studyjnych

11  marin wybudowanych w projekcie 

Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – Sieć 

Portów Turystycznych Pomorza Zachodniego

10  języków wydawnictw informacyjnych  

i promocyjnych

To wszystko, a może i jeszcze więcej, jest w naszym zasięgu. Mu-

simy tylko chcieć, zaangażować się, włączyć we współpracę. Tak nie-

wiele czy tak dużo? Oceńcie sami. 

Zapraszam do współpracy, do kontaktów, do realizacji wspólnych 

przedsięwzięć, do zgłaszania propozycji i  bieżącego zaangażowania 

w działania ZROT. Zredefiniujmy i zreorganizujmy pojęcie regional-

nej współpracy w sektorze turystyki i w efekcie stwórzmy sprawny 

system kooperacji dynamizującej rozwój turystyki w  wojewódz-

twie zachodniopomorskim. 

Razem stwórzmy system jednoczenia sił i środków, kumulują-

cy istniejący potencjał, wyzwalający i wspierający nowe inicjaty-

wy, prowadzący do integracji działań na rzecz rozwoju turystyki.

Przeczytajcie, napiszcie, zgłoście swoje inicjatywy i przedstawcie 

swoje propozycje. Zapraszam do bezpośrednich kontaktów – mój ad-

res: prezes@zrot.pl. 

Jestem przekonany, że RAZEM można WIĘCEJ!

Marek Migdal

Prezes ZROT

Struktura członków zrot

38,58 %

21,43 %

18,57 %

18,57 %

2,85 %

Działania zrot 
w latach 2002 – 2017

Wydawca: 
zachodniopomorska regionalna  
organizacja turystyczna 
ul. Partyzantów 1, 70-222 Szczecin  
tel. 91 433 41 26 • e-mail: info@zrot.pl • www.zrot.pl

Zdjęcie na okładce: materiały ZART Sp. z o.o.
Zdjęcie na str. 3: archiwum ZROT

„Mając na uwadze optymalizację efektów gospodarczych i społecznych 
wynikających z rozwoju sektora turystyki poprzez szerszą, bardziej kon-
kurencyjną i odpowiadającą oczekiwaniom rynku ofertę turystyczną 
województwa zachodniopomorskiego tworzy się Zachodniopomorską 
Regionalną Organizację Turystyczną.

ZROT jest płaszczyzną współdziałania: władz samorządowych 
regionu, Lokalnych Organizacji Turystycznych, jednostek samorządu 
terytorialnego oraz organizacji branżowych, środowiska nauki i przed-
siębiorców sektora turystyki, zajmującą się kreowaniem i realizacją 
regionalnej polityki rozwoju gospodarki turystycznej w województwie 
zachodniopomorskim.”

(cytat ze statutu ZROT)

Wydarzenia zagraniczne:  109

Krajowe prezentacje 

promocyjne i imprezy 

targowe:   87

Prezentacje ProMocyjne  
i iMPrezy targowe

liczba noclegów uDzielonych 
turyStoM w ciągu roku

2017 i ii iii iV V Vi Vii Viii iX X Xi Xii 2019

tour Salon 
Poznań

8. zachodniopomorskie 
Forum turystyki

walne zebranie zrot

Study-tour 
na ntt i FtF 
gdańsk

certyfikacja 
informacji 
turystycznej

boot & Fun 
berlin 

regionalne 
obchody 
Światowego 
Dnia turystyki

tematyczny 
folder promocyjny

jarmark jakubowy 
Szczecin 

Subregionalne Fora turystyki
Dziwnów, koszalin, Drawsko 
Pomorskie, barlinek, Szczecin

konkurs na dofinansowanie 
wydawnictw promocyjnych

Piknik  
nad odrą 
Szczecin folder Pomorza 

zachodniego 

konkurs na najlepszy produkt 
turystyczny – certyfikaty zrot 
i Pot 

itb berlin

• redakcja portalu www.pomorzezachodnie.travel
• study-press dziennikarzy krajowych i zagranicznych
• reklamy, promocja, materiały sponsorowane
• współpraca z Pot, MSit, Forum rot, konwentem  

Marszałków rP, jSt, lotami
• organizacja szkoleń, warsztatów, spotkań integracyjnych

Senior Mässen
Sztokholm

world travel Show 
warszawa

Źródło:  „Informacje i opracowania statystyczne. Turystyka w 2016 r.”,  
główny urząd Statystyczny

  kalenDarz Działań zrot w 2018 roku
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Rozmowa z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem

Turystyka – nasza regionalna specjalizacja

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna jest na-

rzędziem rozwoju, promocji i pozyskiwania zasobów dla  turysty-

ki. Samorządom pomaga w realizacji polityki turystycznej w regionie, 

powiecie lub gminie. A to wszystko w oparciu o konkretne umocowa-

nie ustawowe. 

ROT i  LOT to sformalizowane partnerstwa sektora turystyki  

– struktury członkowskie (stowarzyszenia) z  osobowością prawną 

i statutem oraz wybieralnymi władzami, zarządem i komisją rewizyj-

ną. Powinny być platformami współpracy właściwych terytorialnie 

Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), organizacji pozarządo-

wych i przedsiębiorców sektora turystyki.

Współpraca partnerska w ramach ROT i LOT powinna kumulo-

wać wiedzę, doświadczenia i zasoby partnerów z zamiarem realiza-

cji wspólnego celu.

 trójSzczeblowy SySteM
System organizacyjny turystyki w Polsce uzyskał obecny kształt 

w  wyniku gruntownej przebudowy struktur i  mechanizmów 

kierowania sektorem turystyki, która miała miejsce na początku 

2000 roku. 

Istotą zmian było rozdzielenie funkcji formalno-administra-

cyjnych od kreacyjno-rozwojowych oraz podjęcie działań na rzecz 

włączenia do współpracy sektora gospodarczego i  organizacji po-

zarządowych. 

Pierwszą z tych funkcji powierzono „ministrowi właściwemu 

ds. turystyki” – obecnie Minister Sportu i Turystyki, a do realiza-

cji drugiej powołano odrębny podmiot – Polską Organizację Tury-

styczną (POT). Na poziomie regionalnym za turystykę odpowiada 

Marszałek Województwa, ale zadania dotyczące rozwoju turysty-

ki znajdują się także w kompetencjach jednostek samorządowych 

szczebla powiatowego i gminnego. 

Powołanie POT miało na celu stworzenie profesjonalnej insty-

tucji, na wzór podobnych funkcjonujących w państwach Unii Euro-

pejskiej. Z chwilą powstania POT rozpoczęto inicjowanie tworzenia 

regionalnych (ROT) i lokalnych (LOT) organizacji turystycznych. ROT 

i LOT mają być płaszczyzną współpracy samorządów terytorialnych, 

przedsiębiorców i  organizacji pozarządowych sektora turystyki. 

Dzięki temu powstał w Polsce trójszczeblowy system organizacyjny 

turystyki złożony z  samodzielnych organizacji POT – ROT – LOT.  

Organizacje te mają realizować zadania odpowiednio na poziomie 

krajowym, regionalnym i lokalnym bez formalnych podległości. Po-

winny natomiast ściśle współpracować i koordynować swoje działa-

nia w sferze merytorycznej i funkcjonalnej. 

Schemat tego systemu przedstawia rysunek.

 SySteM Pot – rot – lot
POT to jednostka utworzona do realizacji działań „operacyjnych” 

rozwoju turystyki w skali ogólnokrajowej. Podobną rolę na szczeblu 

regionalnym i lokalnym mają pełnić ROTy i LOTy. 

ROT i LOTy to organizacje szczególnego rodzaju sytuowane usta-

wowo w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do innych stowarzy-

szeń (NGO). 

 różnice PoMięDzy ngo a rot/lot

Jeśli akt prawny rangi ustawowej:

•	 umożliwia, a  nawet dedykuje, dla ROT i  LOT członkostwo 

osób prawnych w tym JST, 

•	 sytuuje nadzór nad ich działalnością na poziomie central-

nym (MSiT), 

•	 określa daleko idącą ustawową specjalizację ROT i LOT

to oczywistym jest, iż dokonuje pewnej gradacji w zakresie funk-

cjonalnym pomiędzy NGO (np. stowarzyszeniami) a ROT i LOT na-

dając tym ostatnim rolę szczególną - predestynującą te podmioty 

do odgrywania znaczniejszej roli w życiu publicznym. 

Celem tworzenia ROT/LOT nie jest reprezentowanie branży 
turystycznej i  organizacji pozarządowych wobec samorzą-
dów, lecz równoprawna współpraca w ramach realizacji zadań 
własnych JST w  zakresie rozwoju turystyki, w  ścisłej korelacji 
z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.

StanDarDowe 
StowarzySzenie (ngo) rot/lot

członkiem zwyczajnym mogą być  
wyłącznie osoby fizyczne 

członkiem mogą być zarówno osoby 
fizyczne jak i osoby prawne  
(w tym JST  i przedsiębiorcy)

nadzór sprawuje  Starosta właściwy dla 
siedziby organizacji

nadzór sprawuje minister właściwy do 
spraw turystyki 

działają „dla siebie” – z reguły powstają 
aby wspomagać swoich członków  
w realizacji ich własnych celów

działają „na rzecz ogółu” – (zgodnie 
z ustawą o POT) mają wspierać rozwój 
i promocję turystyki na terenie swojego 
działania. 

nie mają określonego  ustawowo obszaru 
działań – mogą realizować dowolne 
cele własne członków

obszar działań jest określony ustawo-
wo (promocja, informacja, wspomaganie 
rozwoju, współpraca) 

– Jakie jest miejsce turystyki  

w gospodarce województwa?

– Turystyka to jedna z naszych pięciu 

regionalnych specjalizacji i  obszar, 

który jako władze województwa 

traktujemy priorytetowo. Jesteśmy 

regionem turystycznym. To w dużej 

mierze zasługa wybrzeża bałtyckie-

go, ale liczne atrakcje turystyczne 

znajdziemy w całym regionie. 

W  branży turystycznej dzia-

ła duża  liczba małych i  średnich 

przedsiębiorstw. Turyści zostawia-

ją u nas rokrocznie ok. 1 mld zł. To 

ogromna suma, która jest kołem 

zamachowym lokalnej gospodarki.

Pomorze Zachodnie stało się 

znaną marką turystyczną zarówno w  Polsce jak i  w  całej Europie. 

Z raportu Eurostatu za rok 2015 wynika, że nasz region był chętniej 

odwiedzany niż np. Malta czy najpopularniejsze regiony Bułgarii, 

Belgii czy Węgier.

– Jak można scharakteryzować turystyczną ofertę regionu?

– Tworzy ją kompletny wachlarz ofert przede wszystkim z zakresu 

turystyki aktywnej i rodzinnej. Jak już wspomniałem, choć naszym 

największym atutem jest morze, coraz częściej jesteśmy postrzegani 

jako region ciekawy turystycznie nie tylko latem i nie tylko w pasie 

nadmorskim. Mamy wspaniałe pojezierza i  kompleksy leśne we-

wnątrz województwa, wspaniałe zabytki i inne atrakcje. Zachodnio-

pomorski Szlak Żeglarski, stworzony kosztem 270 mln zł połączył 

kilkanaście marin na Odrze, jeziorze Dąbie, Zalewie Szczecińskim 

i wybrzeżu Bałtyku. W całym regionie powstają liczne odcinki tras 

rowerowych. Docelowo stworzą sieć liczącą ponad 1000 km.

Dbamy o przyrodę, mamy parki narodowe i krajobrazowe, ponad 

sto rezerwatów i prawie 3 tysiące pomników przyrody. Wciąż moder-

nizujemy drogi, zainwestowaliśmy ogromne środki w tabor kolejowy 

i już wkrótce, jako pierwsi w kraju, będziemy mogli obsługiwać wszyst-

kie połączenia regionalne nowymi lub zmodernizowanymi pociągami.

– Jaka jest rola ZROT w turystycznym rozwoju regionu?

– Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna pełni 

ważną rolę we wsparciu promocji regionu. Warto wspomnieć jej 

udział w  budowie naszego najważniejszego produktu turystycz-

nego, czyli Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Doświad-

czenie w kumulowaniu i wykorzystywaniu środków finansowych 

pozwoliło organizacji najpierw reprezentować operatorów marin, 

a  później współpracować przy tworzeniu kampanii promocyjnej 

całego szlaku.

ZROT prowadzi stałą certyfikację punktów informacji turystycz-

nej, coroczny konkurs na najlepszy produkt turystyczny; aktywizuje  

i wspiera działalność lokalnych organizacji turystycznych. 

ZROT utrzymuje też stały kontakt z  Polską Organizacją Tury-

styczną i  ze swoimi odpowiednikami w  innych województwach; 

dba również o kontakty międzynarodowe. Szerokie pole aktywno-

ści w tym zakresie czyni ze ZROT jeden z filarów promocji turystyki 

w naszym regionie.

– Jakie są plany na przyszłość?

– Szczególne znaczenie ma promocja Zachodniopomorskiego 

Szlaku Żeglarskiego i  rozbudowa sieci szlaków rowerowych. To 

dwa główne kierunki rozwoju turystyki aktywnej. Będąc jednak 

przy aktywnych formach spędzania czasu, nie może zniknąć nam 

z oczu rozwój szlaków kajakowych. Turystyka kajakowa z tak po-

pularnymi atrakcjami jak spływ Drawą, wzbogacona o możliwość 

wycieczek pieszych i  rowerowych będzie impulsem dla rozwoju 

oferty turystycznej w  środkowej i  południowej części Pomorza  

Zachodniego.

Obserwujemy też coraz większe zainteresowanie turystyką kul-

turową i właśnie rozwój szlaków kulturowych oraz promocja goto-

wych już produktów turystycznych w tym zakresie będzie dobrym 

uzupełnieniem podstawowej oferty turystycznej i alternatywą dla 

wypoczynku nadmorskiego. 

Rolą władz województwa jest planowanie strategiczne i two-

rzenie warunków do rozwoju dziedzin kluczowych dla przyszłości 

regionu, a to znaczy, że nadal będziemy wspierać rozwój turystyki  

i wszelkich istotnych inicjatyw w tym zakresie. 

ZROT jako element systemu  
organizacyjnego turystyki w Polsce

  ForuM regionalnych organizacji turyStycznych

ZROT jest członkiem ogólnopolskiego Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych, które jako platforma 

spotkań i wymiany poglądów ROTów powstało w połowie ubiegłej dekady. W 2016 r. ROTy zdecydowały o re-

jestracji tego związku stowarzyszeń w  Krajowym Rejestrze Sądowym. Przekształcenie nieformalnej grupy 

w zarejestrowany w KRS podmiot otwiera przed ROTami większe możliwości działania. Staliśmy się – jako 

jedno wspólne ciało – liczącym się partnerem w debatach publicznych i konsultacjach. Forum ROT umożliwia 

też lepsze współdziałanie regionalnych organizacji turystycznych, a  w  przyszłości możliwość prowadzenia 

działalności gospodarczej i występowania o dofinansowanie wspólnych projektów np. z funduszy UE.

fot. Biuro Prasowe UMWZ

lub
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Zachodniopomorski Szlak Żeglarski  
– sztandarowy projekt ZROT

Sprzyjające warunki przyrodnicze, współpraca biznesu, samo-

rządu i  organizacji, wykorzystanie funduszy unijnych oraz 

umiejętność skoordynowania tych wszystkich elementów przez 

ZROT – oto przepis na  największy produkt turystyczny Pomorza 

Zachodniego.

Dziś Zachodniopomorski Szlak Żeglarski to kilkadziesiąt przysta-

ni i portów jachtowych przyciągających turystów-żeglarzy z Polski, 

Niemiec, Skandynawii, a nawet Nowej Zelandii czy Kanady. Można 

śmiało powiedzieć, że korzysta z niego cały świat i to nie tylko w za-

kresie żeglarstwa rekreacyjnego, ale też sportowego. Odbywają się 

bowiem na nim regaty rangi krajowej i międzynarodowej. 

Przygraniczne położenie województwa oraz transgraniczność 

Zalewu Szczecińskiego nadają mu charakter euroregionalnego ob-

szaru turystyki wodnej. Szczególny potencjał stanowi powiąza-

nie możliwości licznych żeglarskich wędrówek drogami wodnymi 

śródlądowymi (kanał Odra – Hawela, Odra, jezioro Dąbie, Zalew 

Szczeciński, Zalew Kamieński, cieśniny Piana, Świna, Dziwna) z że-

glugą po otwartym morzu – wzdłuż wybrzeża Bałtyku, co powoduje, 

że Zachodniopomorski Szlak Żeglarski to jedyny tego rodzaju szlak 

wodny w Europie. W otoczeniu szlaku żeglarskiego funkcjonuje wiele 

przedsiębiorstw branżowych specjalizujących się m.in. w: projekto-

waniu, budowie i  remontowaniu jednostek pływających, produkcji 

i dystrybucji jachtów i kajaków, wyposażenia żeglarskiego, sprzedaży 

łodzi i jachtów motorowych, dostawy specjalistycznego wyposażenia 

marin i  campingów, urządzeń nawigacji wodnej, sprzedaży sprzętu 

windsurfingowego i kitesurfingowego, czarterowaniu jednostek pły-

wających, a także szkoły żeglarskie dla dzieci i młodzieży.

Szlak powstał dzięki wykorzystaniu olbrzymiego potencjału wód 

i przystani, jakim dysponował region. Jednak dopiero fundusze unij-

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
• województwo zachodniopomorskie
• gmina barlinek
• gmina borne Sulinowo
• gmina cedynia
• gmina Miasto Darłowo
• gmina Dębno
• gmina Dziwnów
• gmina i Miasto goleniów
• gmina kołbaskowo
• gmina kołobrzeg
• gmina Miasto kołobrzeg
• gmina lipiany
• gmina Miasto koszalin
• gmina Mielno
• gmina Międzyzdroje
• gmina Myślibórz
• gmina nowe warpno
• gmina nowogard
• gmina osina
• gmina Police 
• gmina Postomino 
• gmina Przelewice 
• gmina Miasto Szczecin 
• gmina ustronie Morskie 
• gmina wolin 
• Powiat Drawski  
• Powiat Policki 

LOKALNE ORGANIZACJE TURYSTYCZNE
• Darłowska lokalna organizacja turystyczna Darlot 
• gminna organizacja turystyczna w Sianowie
• lokalna organizacja turystyczna czaplinek 
• lokalna organizacja turystyczna Dorzecza Parsęty 
• lokalna organizacja turystyczna Pojezierza Drawskiego 
• lokalna organizacja turystyczna Powiatu łobeskiego
• lokalna organizacja turystyczna regionu kołobrzeg
• Mieleńska lokalna organizacja turystyczna
• Stargardzka organizacja turystyczna
• Stowarzyszenie ekowspólnota lot

ne pozwoliły unowocześnić mariny, a wspólna realizacja przez wielu 

partnerów projektu koordynowanego przez ZROT przyczyniła się do 

zawiązania zalążków sieciowego produktu turystycznego. 

Założenia projektu modernizacji istniejącej i  budowy nowej in-

frastruktury szlaku żeglarskiego Zachodniopomorska Regionalna 

Organizacja Turystyczna i  Związek Portów i  Przystani Jachtowych 

Województwa Zachodniopomorskiego przedstawili już w  2003  r.  

Jednak szansa na odpowiednio duże dofinansowanie ze środków eu-

ropejskich pojawiła się dopiero w 2008 roku.

Partnerami realizującymi projekt wspólnie ze ZROT byli: Sto-

warzyszenie Euro Jachtklub „Pogoń”, Jacht Klub Akademickiego 

Związku Sportowego Szczecin, Gmina Dziwnów, Gmina Międzyzdro-

je, Gmina Wolin, Gmina Kamień Pomorski, Miasto Szczecin, Zarząd 

Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o., Miasto Darłowo, Gmina Nowe 

Warpno. 

Projekt „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów tu-

rystycznych Pomorza Zachodniego” (Program Operacyjny Innowa-

cyjna Gospodarka, działanie 6.4) zrealizowano w latach 2010 – 2015 

modernizując i  budują łącznie 11 przystani jachtowych w  regionie 

Szczecina, Zalewu Szczecińskiego i  Kamieńskiego oraz zachodnio-

pomorskiego wybrzeża Bałtyku. Te działania spowodowały, że rów-

nież inni administratorzy marin rozpoczęli swoje inwestycje, sięga-

jąc po środki z Regionalnego Progamu Operacyjnego Województwa  

Zachodniopomorskiego, programu Interreg czy innych źródeł.

W 2014 roku ZROT zgłosił Zachodniopomorski Szlak Żeglarski do 

konkursu o certyfikat „Najlepszego produktu turystycznego” Polskiej 

Organizacji Turystycznej. Nagroda Certyfikatu POT została wrę-

czona na Targach Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 

w Poznaniu w październiku 2014 r.

• Szczecinecka lokalna organizacja turystyczna 
• Świnoujska organizacja turystyczna
• związek Portów i Przystani Morskich - lot zachodniopomorskiego 

Szlaku żeglarskiego 

BRANŻOWE ORGANIZACJE SEKTORA TURYSTYKI
• Forum turystyki regionów 
• jacht klub azS 
• Polska izba turystyki 
• Polsko-niemiecki instytut gospodarki Morskiej
• regionalne Stowarzyszenie turystyczno-uzdrowiskowe w kołobrzegu 
• Stowarzyszenie centrum Słowian i wikingów wolin-jómsborg-Vineta
• Stowarzyszenie euro jachtklub Pogoń 
• Stowarzyszenie gmin i Powiatów Pomorza Środkowego 
• Stowarzyszenie gmin Pojezierza wałeckiego 
• Stowarzyszenie Miłośników latarń Morskich
• zachodniopomorski okręgowy związek żeglarski 
• zachodniopomorskie Stowarzyszenie rozwoju gospodarczego  

Szczecińskie centrum Przedsiębiorczości 
• związek Miast i gmin Dorzecza Parsęty 

PODMIOTY DZIAŁAJĄCE W SEKTORZE TURYSTYKI, INSTYTUCJE KULTURY
• Binowo Park Golf Club 
• biuro Podróży i turystyki Viking tour
• hotel amber baltic 
• hotel lambert Medical Spa 
• idea SPa travel 
• Morskie centrum nauki w Szczecinie
• ośrodki wypoczynkowe Familijni w Dziwnowie i Pogorzelicy
• Pałac w rymaniu 
• PaziM sp. z o.o. 
• Port lotniczy Szczecin-goleniów im. Solidarno�ci 
• Puchacz SPa w niechorzu
• Sanatorium uzdrowisko bałtyk 
• Sandra SPa  j. zalewski & Sp. j. 
• unity line limited Sp. z o.o. 
• uzdrowisko Świnoujście S.a. 
• zarząd Portu Morskiego kołobrzeg Sp. z o.o.    
• zamek książąt Pomorskich w Szczecinie

ZROT jest członkiem Zespołu Merytorycznego ds. Turystyki 

przy Konwencie Marszałków Województw RP. Decyzję o po-

wołaniu tego zespołu podjęto w 2016r. r., ale wówczas składał się 

on tylko z przedstawicieli urzędów marszałkowskich. W czerwcu 

2017 r. Konwent uznając wagę ROTów w  kształtowaniu, rozwi-

janiu i  promowaniu polskiej turystyki, zaprosił je do współpra-

cy w  Zespole. Pierwsze spotkanie w  rozszerzonej formule zor-

ganizowała we wrześniu ub.r. Zachodniopomorska Regionalna  

Organizacja Turystyczna wraz z  Urzędem Marszałkowskim.  

Zespół będzie opiniował i  rekomendował Konwentowi Marsza-

łów Województw RP pomysły i rozwiązania odnoszące się do go-

spodarki turystycznej w Polsce i w jej regionach.

ZROT w Zespole Merytorycznym ds. Turystyki  
przy Konwencie Marszałków Województw RP

  członkowie zrot

widuchowa

gryfino

Marina Pogoń 

north east 
Marina

Szczecin
gocław

trzebież

Przystań jachtowa azS

camping Marina

lubczyna

Stepnica

nowe warpno

Świnoujście

wolin

wapnica

kamień Pomorski

Dziwnów

Mrzeżyno

kołobrzeg

Darłowo

fot. archiwum ZROT, autor: Jarosław Gaszyński

fot. archiwum ZROT, autor: Barbara Skolińska-Szybowska
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Zgłoś produkt, zdobądź certyfikat ZROT

Na promocję podczas podróży dziennikarskich, programów 

telewizyjnych, wydawnictw i  prezentacji targowych mogą 

liczyć posiadacze Certyfikatu „Najlepszy Produkt Turystyczny” 

przyznawanego przez POT we współpracy z ROTami. W tym roku 

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna po raz 

pierwszy w  swojej historii przyzna Certyfikat ZROT dla najlep-

szego produkt turystycznego Pomorza Zachodniego. On również 

będzie wiązał się z korzyściami promocyjnymi. 

Produkty turystyczne są głównym magnesem, dla którego tury-

ści wybierają na cel swojej podróży czy wypoczynku dany region. 

Te najatrakcyjniejsze, dobrze zarządzane i  skomercjalizowane od 

2003 r. wyróżniane są Certyfikatami „Najlepszego Produktu Tury-

stycznego” przyznawanymi przez POT we współpracy ze ROTami 

W  „Strategii Roz-

woju Woje-

wództwa Zachodnio-

pomorskiego do roku 

2020” turystykę umiesz-

czono w  grupie filarów 

regionalnej gospodarki, 

pospołu z  przemysłem, 

handlem i  usługami, 

budownictwem, rolnic-

twem, leśnictwem i  go-

spodarka morską.

Jak wykazują badania 

dział ten posiada najwięk-

szą dynamikę wzrostu 

i  jego udział w  PKB wy-

raża obecnie ~6% (w skali 

kraju), a  widać wyraźnie, 

że potencjał branży jest 

znacznie większy.

Pomorze Zachodnie 

jest najpopularniejszym 

polskim regionem, chęt-

nie odwiedzanym na tle 

innych regionów Unii 

Europejskiej. W  2015 

roku w  naszym regionie 

wykupiono 12,3 mln noc-

legów, co uplasowało Za-

chodniopomorskie przed najpopularniejszymi regionami m.in. Malty, 

Bułgarii, Belgii, Węgier czy Finlandii.

Pas nadmorski cieszy się popularnością wśród wczasowiczów, 

miłośników morskich i słonecznych kąpieli. Region słynie z pięknych 

i czystych plaż. W 2017 roku aż 20 kąpielisk i trzy mariny uzyskały błę-

kitną flagę. Aby je otrzymać, obiekt musi spełniać restrykcyjne kryte-

ria dotyczące czystości wody, bezpieczeństwa wypoczynku, dostępno-

ści dla niepełnosprawnych oraz dbałości o środowisko naturalne.

Pomorze Zachodnie od lat jest liderem pod względem liczby 

udzielonych noclegów. Według danych GUS, w  2016 roku udzie-

lono ich 13,4 mln.

Z roku na rok zwiększa się też ogólna liczba turystów w regio-

nie. W 2014 roku było to ponad 2,2 mln turystów, a w 2016 roku 

2,5 mln osób odwiedziło Pomorze Zachodnie. Co ważne - są to dane 

wyłącznie z obiektów, które udzielają noclegów, nie obejmujące tu-

rystów śpiących u rodziny bądź przyjeżdżających na jeden dzień.

W  2016 r. padł rekord liczby turystów zagranicznych odwie-

dzających Polskę. Z danych Ministerstwa Sportu i Turystyki wyni-

ka, że w 2016 r. z zagranicy przyjechało do Polski o 4,5 proc. więcej 

turystów niż w 2015 r., czyli ok. 17,5 mln ludzi. Wśród najchętniej 

wybieranych regionów przez polskich i  zagranicznych turystów 

znajduje się Pomorze Zachodnie, Pomorze oraz Małopolska. W 2016 

r. liczba odwiedzających z zagranicy, zameldowanych w obiektach 

turystycznych na Pomorzu Zachodnim wyniosła ponad 600 tys. 

osób i w porównaniu z rokiem poprzednim, wzrosła o 8,5%.

Golf – produkt turystyczny 
Pomorza zachodniego
certyfikat Pot 2003 r.

Wałecka Pętla Kajakowa 
(produkt archiwalny)
certyfikat Pot 2003

Festiwal Słowian i Wikingów
certyfikat Pot 2004

Festiwal Gwiazd 
w międzyzdrojach
certyfikat Pot 2004

Świnoujście – Twierdza na 
wyspach
certyfikat Pot 2005

Akademia Słońca - Strefa 
Aktywnego Wypoczynku 
(produkt archiwalny)
certyfikat Pot 2005

Skansen Chleba w Ustroniu 
morskim
certyfikat Pot 2006

Szczecinecki Tramwaj Wodny 
„Bayern”
certyfikat Pot 2007

Barlinek – europejska Stolica 
Nordic Walking
certyfikat Pot 2008

Skansen Centrum Słowian 
i Wikingów
certyfikat Pot 2009

Szczecińskie Podziemne Trasy 
Turystyczne
certyfikat Pot 2008

Szlak Wodny Berlin – Szczecin 
– Bałtyk
wyróżnienie Pot 2008

muzeum Techniki i Komunikacji 
zajezdnia Sztuki w Szczecinie
certyfikat Pot 2011

zachodniopomorski Szlak 
Żeglarski
certyfikat Pot 2014

Wake Park Szczecinek
certyfikat Pot 2015

zamek Książąt Pomorskich 
w Szczecinie
wyróżnienie Pot 2016

Ogrody Tematyczne Hortulus 
i Ogrody Hortulus Spectabilis
wyróżnienie Pot 2007, 2014
certyfikat Pot 2017

w drodze dwuetapowego konkursu. Bardzo ważną rolę odgrywają 

w  nim kwalifikacje na poziomie wojewódzkim. W  województwie 

zachodniopomorskim etap regionalny organizuje i przeprowadza 

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, a zgło-

szone produkty ocenia powołana przez ZROT kapituła. Produkty, 

które są najlepiej ocenione ZROT zgłasza do etapu krajowego. Liczba 

możliwych zgłoszeń jest regulaminowo ograniczona, podobnie jak 

liczba certyfikatów, którą przyznaje Kapituła przy Polskiej Organi-

zacji Turystycznej.

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 

w  szczególny sposób promuje wytypowane i  nagrodzone produk-

ty z  Pomorza Zachodniego, uwzględniając je np. podczas organi-

zowanych podróży dziennikarskich, realizowanych programów 

telewizyjnych, przygotowywanych wydawnictw czy prezentacji 

targowych. POT natomiast uwzględnia w  swoich działaniach pro-

mocyjnych produkty nagrodzone Certyfikatem POT. Szczególną 

formą nagrody jest Złoty Certyfikat POT, za którym oprócz tytułu 

idzie także celowa kampania promocyjna.

W tym roku Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Tury-

styczna po raz pierwszy w swojej historii przyzna własny certyfikat 

dla najlepszego produktu turystycznego.

– Na Pomorzu Zachodnim jest wiele wartościowych miejsc, 

a tylko część ma szansę, ze względu na ograniczenia ilościowe, prze-

bić się w konkursie ogólnopolskim. Stąd dla podkreślenia ich jakości 

i zarekomendowania turystom nadamy im własne certyfikaty – tłu-

maczy Marek Migdal, prezes ZROT.

Zapraszamy do kontaktu z biurem ZROT.

Ogrody Tematyczne Hortulus i Ogrody Hortulus Spectabilis otrzymały Cer-
tyfikat POT 2017.
Kompleks dwóch zespołów ogrodowych, w którego skład wchodzą Ogrody 
Tematyczne Hortulus oraz Ogrody Hortulus Spectabilis. Ogrody Tematyczne 
to blisko 30 aranżacji inspirowanych krajobrazem, kulturą oraz oddziaływa-
niem na zmysły. Znajdziemy tu ogród w stylu angielskim, ogród francuski, 
śródziemnomorski, ogród japoński, leśny. Ogrody zmysłów pobudzają naszą 
percepcję. Wzrokiem zawładną ogrody barwy, światła i cienia, słuch rozbu-
dzą ogrody szumu i szelestu, czyli ogrody traw i ogrody wodne. Woń, aromat, 
zapach, to przede wszystkim trzy ogrody ziołowe oraz piękne rosarium.

Ogrody Hortulus Spectabilis to kompleks parkowo-ogrodowy, którego 
centralnym punktem jest 20-metrowa wieża widokowa, której oryginalna 
konstrukcja została zrealizowana na wzór podwójnej nici DNA. Otacza ją 
największy w świecie labirynt grabowy, którego przejście jest elementem 
rodzinnych zabaw. Z wieży znakomicie też widać otaczające labirynt ogrody 
m.in.: Ogrody Magii, Ogrody 4 Pór Roku, Ogród Zegarów, Ogród Celtycki oraz 
angielskie rabaty cieszące oko kolorami i elementami architektonicznymi.

Jarosław Rzepa - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Wiceprezes ZROT

Turystyka to gospodarka
Zjawiska te przekładają się na rozwój gospodarczy, sprzyjają 

rozbudowie bazy turystycznej, podnoszą przychody jednostek sa-

morządowych i poszerzają rynek pracy. Jak wykazują najnowsze 

badania, pożytki z obsługi ruchu turystycznego czerpią przedsta-

wiciele ponad pięćdziesięciu różnych branż i zawodów.

Zainteresowanie Polską to wypadkowa kilku czynników. Bez-

pieczeństwo i spokój są na pewno bardzo ważne. Nie bez znaczenia 

jest zmiana infrastruktury: SPA, nowe ścieżki rowerowe, luksu-

sowe hotele, atrakcje turystyczne, parki, skwery, nowoczesność, 

która wkracza do kurortów. Hoteli jest coraz więcej, oferują wiele 

atrakcji, jesteśmy na pewno coraz bardziej atrakcyjni dla wymaga-

jących gości.

Walory Pomorza Zachodniego to nie tylko najbardziej znany 

pas nadmorski. Szansą na ożywienie ruchu turystycznego we-

wnątrz województwa jest powstający zachodniopomorski szlak 

kajakowy, dzięki któremu powstaną liczne przystanie dla tego ro-

dzaju turystyki. Uroki przyrody Pomorza Zachodniego przybliżą 

turystom także inwestycje w  Parkach Krajobrazowych, które są 

regionalną dumą. To m.in. most w Siekierkach, który otworzymy 

dla ruchu rowerowego. Powstaną liczne polany biwakowe, wieże 

widokowe, a historię i dziedzictwo regionu przybliży projekt Wro-

ta Czasu. To jest odtwórstwo historyczne, rekonstruktorzy, nowe 

miejsca pracy. Wspomnę tu o Wolinie, Moryniu, Siemczynie, Bu-

dzistowie i Świnoujściu. Znaleźli się pasjonaci, którzy przywracają 

dawne życie i klimat przodków w tych miejscach.

Województwo zachodniopomorskie nie tylko współpracu-

je z  samorządami i  przedsiębiorcami Pomorza Zachodniego, aby 

nasz region był konkurencyjny przez cały rok. Od lat prowadzo-

ne są wielkie inwestycje infrastrukturalne, które mają sprawić, że 

po Pomorzu Zachodnim będzie można podróżować komfortowo, 

szybko i bezpiecznie. W ostatnich latach przebudowanych zostało 

40% dróg wojewódzkich, łącznie ponad 860 km. Dzięki potężnym 

inwestycjom w  tabor kolejowy już w  przyszłym roku wszystkie 

kolejowe połączenia regionalne obsługiwane będą nowoczesny-

mi i  komfortowymi pociągami. Władze województwa postawiły 

też na rozwój sieci dróg rowerowych. Urząd Marszałkowski we 

współpracy z  samorządami pracuje nad tym, aby stworzyć kom-

pleksową sieć ścieżek rowerowych, na którą jest olbrzymie zapo-

trzebowanie.

Na koniec wypada wskazać rolę wszelkich działań promo-

cyjnych oraz kreujących współpracę różnych podmiotów, która 

dla branży turystycznej ma fundamentalne znaczenie. Ogromną 

rolę w  tym zakresie odgrywa ZROT – której to organizacji mam 

zaszczyt być wiceprezesem. ZROT, której członkiem założycielem 

jest Województwo Zachodniopomorskie, zrzesza również: powia-

ty, miasta i gminy, przedsiębiorców i inne NGO sektora turystyki. 

W swojej działalności wspiera rozwój turystyki: prowadzi działa-

nia promocyjne, organizuje szkolenia, prowadzi certyfikację biur 

informacji turystycznej, rozwija aktywność w  internecie, w  tym 

najnowsze osiągnięcia z tego zakresu takie jak np. VR i panoramy 

sferyczne, które w możliwie szybkim tempie są udostępniane sze-

rokim grupom adresatów. Myślę, że warto być członkiem ZROT 

i uczestniczyć w działaniach tej organizacji.

 certyFikowane ProDukty  
turyStyczne

fot. archiwum Ogrody Hortulus

fot. Biuro Prasowe UMWZ
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Polski System Informacji Turystycznej

Informacja turystyczna to niezbędny składnik promocji turystycz-

nej. Praca jej poszczególnych jednostek organizacyjnych służy nie 

tylko indywidualnym turystom, ale również touroperatorom i  or-

ganizatorom wypoczynku. Informacja turystyczna w dzisiejszych 

realiach to wynikowa takich składników jak zasoby danych, stan-

dardy i narzędzia, a także zespół ludzi, który te dane przygotowują 

i udostępniają. Skuteczna informacja jest związana z jej upowszech-

nieniem, a to można osiągnąć przez stworzenie odpowiedniej sieci 

dystrybucji i systemowej, uporządkowanej współpracy jej „poszcze-

gólnych twórców”. 

Polski system informacji turystycznej powstał w latach 60. XX 

wieku. Od tego czasu liczne zmiany zasad funkcjonowania, a  póź-

niej transformacja ustrojowa doprowadziły do jego kryzysu. Kiedy 

w  1999 roku zdecydowano się na utworzenie Polskiej Organizacji 

Turystycznej, jako  jedno z  jej zadań wpisano stworzenie nowego 

Polskiego Systemu Informacji Turystycznej (PSIT). POT pracę nad 

nowym systemem rozpoczął w 2003 r. od samego początku uznając, 

że przy dostępie nowych technologii PSIT musi składać się z dwóch 

obszarów: cyfrowego (internet i inne narzędzia elektroniczne) i ana-

logowego (biura informacji turystycznej, materiały drukowane, sys-

temy informacji wizualnej, znaki drogowe). Cyfrowa część PSIT to 

elektroniczne kanały dystrybucji informacji, których centrum sta-

nowi tzw. Repozytorium Informacji Turystycznej (RIT) wypełniane 

Największy w  Polsce oficjalny system promocji sferycznej re-

gionu stworzyli specjaliści z  Zachodniopomorskiej Agencji 

Rozwoju Turystyki i firmy Solutions360.

Serwis PomorzeZachodnie360.pl to wzajemnie powiązane 

prezentacje ok. 30 miast, gmin, powiatów oraz obiektów i firm tu-

rystycznych działających w regionie. Jego elementem jest interak-

tywna mapa regionu, na której znajdują się ikony prowadzące do 

ciekawych miejsc na Pomorzu Zachodnim widzianych z lotu ptaka 

z  możliwością „zejścia w  dół” do prezentacji 360° najciekawszych 

atrakcji i obiektów. 

Wszystkie prezentacje dostępne są również w wersji wirtualnej 

rzeczywistości (VR). Dzięki temu w specjalnych okularach VR gminy 

i firmy pokazują swoje walory m.in. na targach i w informacjach tury-

stycznych. Wycieczka sferyczna po hotelu może być również dosko-

nałym uatrakcyjnieniem pobytu gości. Dzięki możliwości dodania do 

W Polsce biura informacji turystycznej są organizowane i pro-

wadzone przez różne podmioty, np. jednostki samorządu 

terytorialnego, instytucje kultury, biblioteki, organizacje pozarzą-

dowe, regionalne lub lokalne organizacje turystyczne, podmioty ko-

mercyjne. Nie ma żadnych formalnych dokumentów regulujących 

zasady ich tworzenia oraz funkcjonowania. Zatem, aby ujednolicić 

sposób działania biur informacji turystycznej i wprowadzić jedna-

kowe standardy, Polska Organizacja Turystyczna wraz z  działają-

cym przy niej Forum Informacji Turystycznej oraz z Regionalnymi 

Organizacjami Turystycznymi wprowadziła projekt certyfikacji 

biur informacji turystycznej.  Proces ten jest prowadzony na zasa-

dzie dobrowolności i przebiega dwuetapowo. 

W województwie zachodniopomorskim certyfikację prowadzi 

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, która 

przyjmuje zgłoszenia, ocenia spełnienie przez biura it wymagań 

określonych w regulaminie, a następnie kwalifikuje je do odpowied-

niej kategorii. Swoje propozycje kategoryzacji ZROT przesyła do 

Polskiej Organizacji Turystycznej, gdzie następuje ostateczna wery-

fikacja i przyznanie „gwiazdek”. Nadane kategorie obowiązują mak-

symalnie przez 2 lata, po czym weryfikacja odbywa się ponownie. 

Obecnie na Pomorzu Zachodnim jest 14 certyfikowanych cen-

trów i  punktów informacji turystycznej w: Bornem Sulinowie, 

Czaplinku, Drawnie, Drawsku Pomorskim, Gryfinie, Karlinie, Ko-

łobrzegu (2 punkty), Koszalinie, Stargardzie, Szczecinie (2 punkty), 

Świnoujściu i Złocieńcu. 

PomorzeZachodnie360.pl

Standaryzacja biur informacji turystycznej

informacjami z  całego kraju (także 

przy współpracy z  regionami) oraz 

dostępny w 23 wersjach językowych 

Narodowy Portal Turystyczny www.

polska.travel. Partnerami współ-

pracującymi z POT przy tworzeniu 

systemu są regionalne organizacje 

turystyczne, jak np. Zachodniopo-

morska Regionalna Organizacja Tu-

rystyczna. 

Punkty i  centra informacji tury-

stycznej – stanowią miejsce bezpo-

średniego kontaktu turysty z  infor-

matorem. Sieć jednostek „it” w Polsce 

to obecnie ok. 400 certyfikowanych 

biur  „it” oraz jednostki niecertyfi-

kowane. W  Województwie zachod-

niopomorskim certyfikaty posiada 

obecnie 14 biur informacji turystycz-

nej. Łączna liczba deklarowanych 

punktów informacji turystycznej 

w regionie, wliczając punkty sezono-

we, to ok. 50 jednostek.

prezentacji funkcji podchodów sferycznych czy elementów grywali-

zacji goście mogą bawić się i uczyć przy użyciu smartfona oraz sperso-

nalizowanych gogli VR zakupionych lub otrzymanych w hotelu.

Prezentacje sferyczne, tj. wirtualne wycieczki i  video 360°, są 

oferowane również firmom turystycznym działającym w  regionie 

(hotele, restauracje i atrakcje turystyczne).

Rozmowa z Damianem Gresiem, dyrektorem Wydziału Turystyki i Gospodarki  
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Internet w służbie turystyki
– Jest Pan jednym z  twórców 

i  promotorów internetowego 

portalu turystycznego: pomo-

rzezachodnie.travel - ważnego 

elementu regionalnego syste-

mu informacji turystycznej. 

Jak doszło do jego powstania?

– Pod koniec pierwszej dekady 

obecnego stulecia stało się ja-

sne, że dynamicznie rozwijająca 

się sieć internetowa jest jedną 

z  najlepszych medialnych plat-

form przekazu informacji i  re-

klamy, także dotyczących turystyki. Wtedy też, w środowisku służb 

zajmujących się turystyką w  województwie zachodniopomorskim 

powstał pomysł stworzenia dużego portalu, łączącego różne aspek-

ty oferty turystycznej regionu. Projekt został nazwany „Pomorze 

Zachodnie Travel”, bo „travel” w języku angielskim znaczy „podróż” 

i jest to termin zrozumiały dla wszystkich turystów na świecie.

– Kto jest adresatem portalu?

– Każdy, kogo interesuje Pomorze Zachodnie pod kątem walorów 

i atrakcji turystycznych, a także konkretnych propozycji umożliwia-

jących ich wykorzystanie. Prezentacja została tak pomyślana, aby 

poszukujący informacji turystycznych najpierw mógł wybrać ogól-

ną kategorię interesujących go ofert, a dopiero potem przeglądał kon-

kretne propozycje. Co innego interesuje zwolenników wypoczynku 

nad wodą, co innego miłośników zabytków, inne są potrzeby grup 

uprawiających turystykę rowerową, wodną czy amatorów jeździec-

twa, a jeszcze innej oferty oczekują rodzice mający małe dzieci. Nasz 

portal najpierw stwarza możliwość zapoznania się z przekrojami te-

matycznymi, a dopiero potem z mnogością szczegółów opisujących 

konkretnie wybrane miejsce pobytu. Możliwa jest jednak również 

„podróż na skróty”, za pomocą sprawnie funkcjonujących na stronie 

wyszukiwarek.

– Czy dzieło jest już gotowe?

– Trudno odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Chociaż portal 

jest dostępny i funkcjonalny, zawiera ogromną liczbę wpisów, wy-

maga nieustannej edycji. Dlatego też można powiedzieć, że w pew-

nym sensie projekt nigdy nie zostanie skończony. Chodzi o bardzo 

istotną sprawę aktualizacji bazy informacyjnej. Zwłaszcza tej, która 

zawiera informacje praktyczne dotyczące noclegów, gastronomii 

czy oferty handlowej. Te elementy dość szybko się dezaktualizu-

ją, a  niestety reklamy internetowe różnych lokalnych placówek 

czasem odzwierciedlają bardziej marzenia i  plany niż rzeczywistą 

ofertę. W tym miejscu dochodzimy do kolejnego zagadnienia - ko-

nieczności budowania siatki korespondentów terenowych, tzw. 

e-redaktorów, których doniesienia pozwalają korygować i aktuali-

zować treści umieszczone na omawianym portalu.

– Czy budowa takiego uniwersalnego portalu turystycznego, w po-

łączeniu z  podobnymi propozycjami lokalnych organizacji tury-

stycznych oznacza zmierzch epoki tradycyjnych, drukowanych 

map i przewodników?

– W dużym stopniu tak, szczególnie za sprawą upowszechniania się 

smartfonów. Nieustannie znikają i pewnie w końcu znikną druko-

wane przewodniki. Jedynie papierowe mapy, zwłaszcza specjali-

styczne, np. wybranych górskich szlaków, dróg wodnych, zabytków 

lub innych atrakcji turystycznych raczej ocaleją, ale zapewne w for-

mie niszowej. Tym większa jest odpowiedzialność twórców i redak-

torów internetowych portali polegająca na rzetelności i aktualności  

prezentowanych treści.

fot. archiwum ZROT

fot. ZART Sp. z o.o.

fot. archiwum prywatne

fot. archiwum ZROT
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Sieć Lokalnych Organizacji Turystycznych w  Polsce budowana 

jest od 16 lat. Obecnie w kraju formalnie zarejestrowanych jest 

138 LOTów. W  województwie zachodniopomorskim do 2009 roku 

zarejestrowanych było ich tylko dziewięć, z czego faktycznie działa-

ły cztery organizacje. 

W latach 2009-2011 stowarzyszenie Forum Turystyki Regio-

nów w  partnerstwie z  Zachodniopomorską Regionalną Organi-

zacją Turystyczną i Zachodniopomorską Izba Turystyki zrealizo-

wało cykl działań na rzecz tworzenia i aktywizowania LOT i grup 

partnerskich w sektorze turystyki. W wyniku prac projektowych 

reaktywowano lub powołano do istnienia 30 lokalnych grup 

partnerskich sektora turystyki, z  których większość przekształ-

ciła się w LOTy.

Dziś nasz region z liczbą 24 zarejestrowanych LOT zajmuje pod 

tym względem pierwsze miejsce w Polsce.

 lokalna organizacja turyStyczna
Podejmowanie skutecznych działań w zakresie rozwiązywania pro-

blemów społecznych i  gospodarczych wymaga współpracy admi-

nistracji publicznej, przedsiębiorców i  organizacji pozarządowych. 

U podstaw aktywnego działania uczestników środowiska lokalnego 

na rzecz swojej społeczności powinna leżeć idea partnerstwa.

Partnerstwa lokalne w turystyce stanowią podstawę kreowa-

nia i  rozwoju lokalnej gospodarki turystycznej w  oparciu o  współ-

działanie wszystkich sektorów, zainteresowanych rozwojem tej 

dziedziny gospodarki: publicznego, prywatnego i  pozarządowego. 

W  ramach ustawowego1 systemu organizacji turystyki w  Polsce, 

partnerstwa te powinny przyjmować formułę funkcjonalną Lokal-

nej Organizacji Turystycznej.

Region wysokich LOTów
Pomorze Zachodnie krajowym liderem pod względem zarejestrowanych  
Lokalnych Organizacji Turystycznych

Lokalną Organizację Turystyczną powinni tworzyć:

1. Samorząd lokalny: miejski, gminny, a nawet powiatowy, na te-

renie których działa LOT

2. Przedsiębiorcy turystyczni  oraz inne podmioty, (osoby praw-

ne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, dla któ-

rych przyjezdni turyści i  usługi dla nich świadczone stanowią 

istotne źródło dochodu) – ważne, by była to  szeroka reprezen-

tacja podmiotów partycypujących w tworzeniu lokalnej oferty 

turystycznej

3. Lokalne organizacje pozarządowe, (w  tym w  szczególności te, 

które zajmują się szerokorozumianymi zagadnieniami związa-

nymi z turystyką): stowarzyszenia, związki, fundacje oraz inne 

– ważne, by była to możliwie pełna reprezentacja organizacji 

z danego terenu.

Schemat członkowski LOT przedstawia rysunek: 

LOT powinna inicjować i koordynować działania w zakresie rozwo-

ju i promocji turystyki na szczeblu lokalnym. Lokalne Organizacje 

Turystyczne z  całego województwa powinny współpracować ze 

sobą na poziomie regionalnym. Regionalnym forum współpracy 

LOT powinna być ROT. 

ROT – Regionalna Organizacja Turystyczna powinna być płaszczy-

zną współpracy:

•	  władz samorządowych województwa,

•	  regionalnych izb turystyki,

•	  regionalnych organizacji branżowych,

•	  jednostek edukacyjnych i badawczych,

•	  większych przedsiębiorstw o  regionalnym charakterze dzia-

łalności,

•	  sieci Lokalnych Organizacji Turystycznych działających w da-

nym województwie,

Schemat członkowski ROT we współpracy z  LOTami przedstawia 

poniższy rysunek

Poprzez swoje działania LOT przyczynia się do budowania poczu-

cia wspólnoty i  wzmocnienia lokalnej tożsamości. Z  tworzenia 

partnerstw płyną oczywiste korzyści w  postaci zwiększenia wia-

rygodności i społecznego poparcia oraz skumulowania wiedzy i do-

świadczenia partnerów. Zadaniem LOT jest przysporzyć pożytków 

poszczególnym grupom swoich członków: władzy samorządowej, 

przedsiębiorcom i  organizacjom pozarządowym oraz turystom 

i mieszkańcom.

Każdy z  uczestników LOT spełnia istotne zadania w  procesie 

kreowania produktu turystycznego i uzyskuje z  tego tytułu kon-

kretne korzyści. 

Korzyści wynikające z utworzenia LOT2:  

•	  współpraca trójsektorowa (władze, organizacje pozarządowe, 

podmioty gospodarcze.), 

•	  kumulacja sił i  środków różnych sfer działalności, synergia 

i motoryka działania,

•	  konsolidacja potencjału ludzi organizacji z danego regionu,

•	  wykorzystanie efektu skali,

•	  możliwości koordynacji działań (unikanie dublowania),

•	  zaangażowanie wielu partnerów już na etapie planowania zo-

bowiązujące do realizacji wspólnych celów w praktyce,

•	  aktywizacja oddolnych inicjatyw i pomysłów,

•	  zwiększenie pozaekonomicznych aspektów rozwoju turystyki,

Lokalne Organizacje Turystyczne (LOT) powinny 

być jednym z kluczowych ogniw, systemu promocji 

i rozwoju turystyki w Polsce.

LOTy to lokalne partnerstwa o charakterze branżowym, dzia-

łające formalnie jako szczególnego rodzaju stowarzyszenia 

z udziałem osób fizycznych i prawnych w tym JST. Nie należy 

ich postrzegać jak odrębnych, zewnętrznych podmiotów. 

LOTy należy traktować jako swoiste narzędzia sprawniejszej 

i efektywniejszej realizacji wyodrębnionych zadań własnych 

JST mających na celu korzyść wspólną.

2 Piotr Zmyślony, Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym, Akademia Ekonomicz-
na Poznań 2008.

1 Ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej.

• Darłowska lokalna organizacja turystyczna, Sławno

• „Ekowspólnota” Lokalna Organizacja Turystyczna, Mielno

• gminna organizacja turystyczna w Sianowie, Sianów

• kamieńska organizacja turystyczna, kamień Pomorski

• lokalna organizacja turystyczna borne Sulinowo

• lokalna organizacja turystyczna w czaplinku, czaplinek

• lokalna organizacja turystyczna Dorzecza Parsęty, karlino

• lokalna organizacja turystyczna Pojezierza Drawskiego, złocieniec

• Lokalna Organizacja Turystyczna „Polodowcowa Kraina Drawy i 

Dębnicy”, Połczyn Zdrój

• lokalna organizacja turystyczna Powiatu łobeskiego, łobez

• lokalna organizacja turystyczna region kołobrzeg, kołobrzeg

• lokalna organizacja turystyczna wokół Drawy, Drawno

• Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Drawska”, Drawsko 

Pomorskie

 lokalne organizacje turyStyczne  
w wojewóDztwie zachoDnioPoMorSkiM zarejeStrowane w krS

•	  przejęcie odpowiedzialności za wspólne koncepcje czyli zmiana 

postaw z roszczeniowych na postawy aktywne i twórcze,

•	  oszczędności w wydatkach środków publicznych,

•	  zwiększenie dostępności do środków finansowych,

•	  kumulacja celów – korzyści dla wszystkich:

•	  cel publiczny – rozwój społeczno-gospodarczy,

•	  cel gospodarczy – zysk,

•	  umożliwienie każdemu z  sektorów robienia tego, co potrafi 

najlepiej,

•	  realizacja zadań w sposób najbardziej efektowny ekonomicznie,

•	  zastąpienie niezdrowej konkurencji przez koordynację i współ-

działanie,

•	  utworzenie struktury, która daje każdemu z partnerów (człon-

ków) poczucie bycia gospodarzem.

Niezależnie od powyższych uwarunkowań, całego wachlarza ko-

rzyści jak również czyhających zagrożeń najważniejszym elemen-

tem była, jest i będzie CHĘĆ WSPÓŁPRACY!

Faktycznej woli współdziałania ze strony wszystkich odpowie-

dzialnych za rozwój sektora turystyki nie zastąpią nawet najlepsze 

przepisy i artykułowane korzyści.

Stare powiedzenie mówi CHCIEĆ to MÓC!

• Mieleńska lokalna organizacja turystyczna, Mielno

• rewalska organizacja turystyczna, rewal

• Stargardzka organizacja turystyczna, Stargard

• Stowarzyszenie Miłośników ziemi Stepnickiej - lokalna organizacja 

turystyczna, Stepnica

• Stepnicka organizacja turystyczna nie tylko dla orłów, Stepnica

• Szczecinecka lokalna organizacja turystyczna, Szczecinek

• Szczecińska organizacja turystyczna, Szczecin

• Świnoujska organizacja turystyczna, Świnoujście

• Trzebiatowska Organizacja Turystyczna „Ujście Regi”, Trzebiatów

• wałecka lokalna organizacja turystyczna, wałcz

• związek Portów i Przystani jachtowych - lot zachodniopomorskiego 

Szlaku żeglarskiego

Miasta 
i Gminy

Województwo 
(Urząd Marszałkowki)

Należy stworzyć układ partnerskiej współpracy w  każdym 

regionie, bez dominacji jednych grup i  pomijania innych. 

Sukces tego zadania definiowany powinien być przez poczu-

cie wszystkich współtworzących ofertę turystyczną regio-

nu, że wypracowane rozwiązanie jest w istocie najlepszym 

z  możliwych, w  którym widzą możliwość współdziałania 

i szansę na rozwój swojej oferty turystycznej.
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Podstawą do utworzenia ZROT 

była Ustawa Polskiej Organizacji 

Turystycznej, która weszła w  życie  

1 stycznia 2000r. Jednak w  woje-

wództwie zachodniopomorskim bu-

dowę nowych struktur rozpoczęto 

jeszcze w 1999 roku - w październiku 

tego roku marszałek Województwa 

Zachodniopomorskiego powołał Za-

chodniopomorską Radę Turystyki, 

która pełniła rolę jego organu do-

radczego. Rada za swój główny cel 

postawiła sobie doprowadzenie do 

utworzenia Regionalnej Organizacji 

Turystycznej. Efektem wspólnych 

z Urzędem Marszałkowskim działań 

było podjęcie przez Sejmik Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego 

w  dniu 18 grudnia 2000 r. uchwały 

o  przystąpieniu Województwa Za-

chodniopomorskiego w  charakterze 

członka założyciela do Zachodnio-

pomorskiej Regionalnej Organizacji 

Turystycznej.

Zachodniopomorska Regionalna 

Organizacja Turystyczna powołana 

została na zebraniu założycielskim 

w  dniu 15 lutego 2001  r. Dwunastu 

członków założycieli (w  tym Woje-

wództwo Zachodniopomorskie) za-

deklarowało chęć utworzenia w  na-

szym województwie ROT-u w formie 

związku stowarzyszeń. Organiza-

cja wpisana została do Krajowego 

Rejestru Sądowego w  dniu 7 maja 

2001  r., a  pierwszy zarząd wybra-

ny został 27 czerwca 2001 r. Mimo, 

że kalendarzowy jubileusz ZROT 

wypadł w  2016 roku, to jego uro-

czyste obchody zdecydowano się 

zorganizować dopiero w  roku 2017, 

przyjmując jako podstawę, że ZROT 

swoją działalność praktycznie roz-

począł w  roku 2002, po uprzednim 

uporządkowaniu wszystkich spraw 

formalnych i rejestrowych. 

15 lat dla 
turystyki

gala 15-lecia zrot. 500 gości w sali opery na zamku

koncert Piotra woźniaka

członkowie byłych i obecnych władz zrot z jubileuszowymi statuetkami

  regionalne, krajowe i  międzynaro-
dowe konferencje pozwalają uzupełnić 
wiedzę o nowych narzędziach promo-
cyjnych i  marketingowych, trendach 
w  branży turystycznej i  reklamowej 
oraz zmianach w przepisach. zrot jest 
organizatorem cyklicznego zachod-
niopomorskiego Forum turystyki.

  44 tys. zł – taka pulę przeznaczył zrot w ostat-
nich latach na dofinansowanie wydawnictw 
promocyjnych przygotowywanych przez swoich 
członków. Pula co roku rośnie. wkrótce na stro-
nie zrot.pl ogłoszona zostanie kolejna edycja 
konkursu. na zdjęciu dofinansowana gazeta lot 
z Darłowa.

  od początku działalności zrot wy-
dał ponad 100 tytułów w 21 językach 
– folderów, map, broszur, książek i al-
bumów.

  akcje promocyjne organizowane przez zrot 
przyciągają do regionu turystów i  powodują 
wydłużenie sezonu. na zdjęciu ogólnopolska, 
całoroczna akcja promocyjnej „Czas na Bałtyk” 
realizowana wspólnie z  Pomorską regionalną 
organizacją turystyczną. rozpoczynała się ona 
zimą na stokach w karpaczu i jurgowie.

  targi i prezentacje turystyczne to wciąż ważne 
narzędzie działań promocyjnych realizowanych 
przez zrot. Mimo powszechności internetu tu-
ryści wciąż chętnie zasięgają informacji z pierw-
szej ręki. Dopytują o  rekomendację miejsc 
wartych zobaczenia, interesują się nową ofertą 
turystyki aktywnej, szukają map i folderów infor-
macyjnych.

 krajowi i  zagraniczni dziennikarze 
podróżują z  nami po regionie, a  na-
stępnie piszą artykuły lub realizują 
audycje, których czytelnicy, słucha-
cze i  widzowie mogą przekonać się, 
że warto wybrać się na Pomorze Za-
chodnie.

 Zdjęcia: archiwum ZROT, autor: J. Gaszyński  Zdjęcia: archiwum ZROT

Powitanie uczestników przez prezesa zrot

koncert zespołu bez jacka 

okolicznościowe statuetki dla członków zrot 
z okazji 15-lecia organizacji

Gryf Zachodniopomorski nadany ZROT  
przez zarząd województwa zachodniopomorskiego

koncert zespołu Do góry Dnem

jedna z wielu okolicznościowych pamiątek, 
które otrzymaliśmy z okazji jubileuszu

MAŁgORZATA BŁAżCZAK,  

dyrektor biura Lokalnej 

Organizacji Turystycznej 

Powiatu Łobeskiego

Tworzymy szlaki turystyczne, 

organizujemy spływy kajako-

we, budujemy zaplecze dla od-

wiedzających powiat turystów. 

Prowadzimy też działalność 

gospodarczą, dzięki czemu pozyskujemy część środków 

na działalność statutową. Dużym wsparciem są dla nas 

gminy oraz starostwo, które wnoszą wsparcie finanso-

we i z którymi wspólnie realizujemy zadania publiczne. 

Oczywiście współpraca z przedsiębiorcami i innymi orga-

nizacjami mieszczącymi się na terenie powiatu są w tym 

działaniu również bardzo ważne. Nasza organizacja 

powstała w 2012. Wśród 40 członków LOT-u są między 

innymi gminy oraz starostwo powiatowe, a także przed-

siębiorcy oraz członkowie zwyczajni.

SYLWIA MYTNIK, 

kierownik Regionalnego  

Centrum Informacji Tury-

stycznej w Koszalinie, 

Zastępca Przewodniczącego 

Zarządu FIT

Forum Informacji Turystycz-

nej (FIT), działające jako organ 

doradczy Polskiej Organizacji 

Turystycznej, pełni funkcję koordynatora procesu 

podnoszenia, utrzymania i weryfikowania standardu 

obsługi turystów w  zakresie Polskiego Systemu In-

formacji Turystycznej. FIT to platforma współpracy, 

dzielenia się wiedzą, przykładami dobrych praktyk, 

ale także wskazywania tych, które należy elimino-

wać. Jednym z narzędzi weryfikacji jest certyfikacja 

informacji turystycznej, która wskazuje turystom 

poziom obsługi i  wyposażenia danej placówki i  jest 

także elementem wizerunkowym danej miejscowości 

czy regionu.

gRZEgORZ JÓźWIAK, 

burmistrz Dziwnowa 

Gmina Dziwnów jest człon-

kiem ZROT od 2012 r., ale 

współpracowaliśmy już wcze-

śniej, np. przy dużej kampanii 

promującej wypoczynek nad 

Bałtykiem, której ZROT był ko-

ordynatorem razem z podobną 

organizacją z  województwa 

pomorskiego. Wspólne działania promocyjne to jeden 

aspekt członkostwa. Ale największym efektem współ-

pracy ze ZROT są: marina jachtowa oraz przystań sezo-

nowa wybudowane w  projekcie „Zachodniopomorski 

Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza 

Zachodniego”. Przystanie przyciągają do nas turystów-

żeglarzy, ale też pozwalają nam organizować wysokiej 

rangi krajowe i międzynarodowe regaty żeglarskie. A to 

z kolei promuje naszą gminę.

fot. archiwum LOT 
Powiatu łobeskiego

fot. archiwum LOT 
regionu koszalin

fot. archiwum UM  
w Dziwnowie




