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Analiza skuteczności zarządzania turystyką 

W Poznania dokument we współpracy z katerą turystyki UEP.

Wiele podmiotów: kompetencje pomiędzy 4 biurami urzędu, gospodarstwem pomocniczym, 

instytucją kultury i organizacją turystyczną.

Efektem tej nadreprezentacji podmiotowej są negatywne zjawiska:

- rozproszenie kompetencji,

- ograniczona skuteczność działań w zakresie promocji,

- brak spójności w działaniu,

- dublowanie celów i priorytetów, a tym samym zasobów finansowych, rzeczowych oraz osobowych,

- konieczność walki o budżet wymienionych jednostek,

- brak jasno określonej odpowiedzialności.



Wzorce światowe czyli jak sobie z tym poradzić?

Analiza światowych trendów:

W celu zidentyfikowania i charakterystyki działania organizacji odpowiedzialnych za zarządzanie turystyką 

w miastach, używa się terminu Destination Management Organisation. Według Światowej Organizacji 

Turystyki UNWTO jest to podmiot, który integruje władze lokalne, przedsiębiorstwa oraz inne 

instytucje zaangażowane w rozwój turystyki oraz/lub umożliwia tworzenie partnerstwa wokół 

wspólnej wizji rozwojowej. 

Ostatecznym celem DMO jest rozwój i promocja regionu turystycznego poprzez koordynację i 

prowadzenie pewnych kluczowych działań takich jak finansowanie, planowanie strategiczne, marketing, 

podejmowanie decyzji i rozwój regionalnych produktów turystycznych. 

Partnerstwo ma zapewnić lepszą realizację tego celu.



Wzorce światowe - zadania

Zarówno Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO), jak i eksperci zajmujący się zarządzaniem 

turystyką w miastach i regionach, wskazują że współczesna instytucja zajmująca się zarządzaniem 

turystyką powinna funkcjonować przede wszystkim jako:

1. Broker informacji - występowanie jako pośrednik pomiędzy turystami a branżą turystyczną 

funkcjonującą w mieście. Lokalna Organizacja Turystyczna (LOT) występuje jako jedyny podmiot 

mający szeroką wiedzę na temat stanu, potencjału oraz potrzeb rozwojowych podmiotów 

tworzących ofertę turystyczną miasta, a także na temat stanu, potencjału rozwojowego oraz 

potrzeb i pragnień odbiorców tej oferty. 

2. Zarządzający turystyczną marką miasta - kreowanie marki turystycznej oraz tworzenie 

zintegrowanej strategii marketingowej w zakresie turystyki, zgodnej z potrzebami branży oraz 

odpowiadającej potrzebom rynków docelowych.

3. Kreator produktów turystycznych – tworzenie innowacyjnych produktów i kreowanie 

współpracy na rzecz tworzenia jednolitego doświadczenia turystów; integrowanie 

przedsiębiorstw i instytucji oraz podejmowanie wspólnych działań w tym zakresie.



Wzorce światowe - zadania

Warunkiem pełnienia tych funkcji jest skoncentrowanie w jednym ośrodku analitycznym i

decyzyjnym spraw bezpośrednio związanych z rozwojem turystyki, takim któremu najłatwiej będzie zapewnić 

partnerstwo.

W zależności od miejsca, rynku turystycznego, systemu prawnego powoływane są organizacje, które łącza know-

how branży turystycznej z finansami i kompetencjami samorządów. 

W efekcie powstają konsorcja/stowarzyszenia/fundacje/spółki, których celem jest poprawa sytuacji finansowej 

swoich członków poprzez zwiększenie efektywności promocyjnej i w efekcie liczby turystów

odwiedzających destynację.

Z badań regionalnych i lokalnych DMO przeprowadzonych przez Światową Organizację

Turystyki wynika, że największą grupę organizacji turystycznych stanowią

struktury partnerskie, skupiające zarówno podmioty sektora prywatnego, jak i władze oraz 

instytucje publiczne (58 %). Łącznie tylko 18% badanych organizacji regionalnych ma korzenie wyłącznie 

publiczne.



Kogo zapraszamy do partnerstwa?

Reprezentacja podmiotów gospodarki turystycznej w ramach struktur DMO jest bardzo szeroka. 

Do podmiotów najczęściej tworzących organizacje turystyczne w regionie należą:

JST, zrzeszenia hotelarzy, restauratorów, tour operatorzy i biura podróży, 

podmioty zarządzające atrakcjami, instytucje kulturalne, 

organizatorzy konferencji i innych wydarzeń o charakterze biznesowym, 

operatorzy targowi, związki sportowe, agencje rozwoju regionalnego, izby turystyczne.

Widoczny jest duży udział lokalnego biznesu w zarządzaniu turystyką – lokalne przedsiębiorstwa 

stanowią 60% podstawowych partnerów w miastach (UNWTO 2010).



Podstawa prawna

W Ustawie o Polskiej Organizacji Turystycznej (1999) określono następujące zadania dla

lokalnych organizacji turystycznych:

1) promocję turystyczną obszaru, na którym działają,

2) wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej,

3) inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji

infrastruktury turystycznej,

4) współpracę z Polską Organizacją Turystyczną.

Według dokumentu „Kodeks dobrych praktyk systemu zarządzania i promocji turystyki w

Polsce” (POT 2009), LOT odpowiadają za spójność działań związanych z kreacją produktu

turystycznego na szczeblu lokalnym i czuwają nad właściwym i efektywnym przebiegiem

działań promocyjnych. Te ogólne zapisy stanowią dobry punkt wyjścia do pełnienia przez nie

funkcji zarządzania turystyką, nie krępują ich zbyt szczegółowym określeniem obowiązków,

jedynie wskazują obszary, które na pewno wymagają ich ingerencji.

Porównując tą listę zadań z opisem funkcji, strategii i aktywności DMO możemy stwierdzić, że jest ona z 

nimi zgodna i umożliwia podjęcie – w miarę możliwości i potrzeby – szerokiego . zakresu

ponadobowiązkowych inicjatyw.



Stowarzyszenie Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (PLOT)

realizuje w ramach swojej działalności zadania z zakresu promocji

turystki oraz turystyki biznesowej.

Działania obejmują obecnie 5 obszarów:

promocja oferty turystycznej,

badania i rozwój,

integracja i edukacja,

turystyka biznesowa,

informacja turystyczna.

PLOT jest oficjalnym partnerem miasta i powiatu poznańskiego w

zarządzaniu i promocji turystyki. Stowarzyszenie liczy obecnie 83

członków i dysponuje budżetem ok. 2,3 mln zł oraz 16 etatami.

Członkowie zwyczajni (każdy 1 głos) i wspierający.

Co udało się zrobić?



Samorządy lokalne: Miasto Poznań, Powiat Poznański, Miasto Kórnik, Miasto Mosina, Miasto i Gmina Murowana Goślina, Miasto i Gmina 

Pobiedziska, Miasto Puszczykowo, Miasto i Gmina Skoki, Gmina Suchy Las, Miasto i Gmina Swarzędz, Gmina Tarnowo Podgórne, Gmina 

Śrem; Gmina Dopiewo; Gmina Oborniki; Gmina Kleszczewo, Miasto Luboń, Gmina Czerwonak, Gmina Buk.

Hotele: City Park Hotel & Residence, Don Prestige Residence, Hotel Best Western Edison, ibb Andersia Hotel, Hotel Park, Sheraton 

Poznań Hotel, Hotel Vivaldi, Hotel NH Poznan, HOT_elarnia HOTEL i SPA, Orbis S.A. reprezentuje hotele Mercure Poznań, Novotel Poznań 

Centrum, Novotel Poznań Malta, Ibis Poznań Stare Miasto, City Solei Boutique Hotel, hotel DeSilva Premium, hotel Park Inn by Radisson, 

Blow Up Hall, hotel Traffic, hotel Camping Malta, Hampton Poznan Old Town, hotel Kolegiacki, Puro Poznań.

Hostele: Soda Hostel 

Samorządowe jednostki organizacyjne: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.; Termy Maltańskie, Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach, 

Restauracje: Restauracja Brovaria, Restauracja Toga, Restauracja Villa Magnolia, Restauracja Vine Bridge, Dark Restaurant, restauracja 

Bamberka. 

Uczelnie wyższe: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Katedra Turystyki.

Biura podróży: Flow Events; KulTour.pl; Poland Incoming. Poznan City Event (członek wspierający). 

Instytucje kulturalne: Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Archeologiczne w 

Poznaniu, Makieta Dawnego Poznania, Centrum Kultury Zamek, Towarzystwo Przyjaciół Poznańskiej Fary; Wielkopolskie Muzeum Walk

Niepodległościowych; Fundacja Międzynarodowego Teatru Malta; Wydawnictwo Miejskie Posnania, Teatr Wielki.

Izby samorządu gospodarczego, organizacja, stowarzyszenia: Polska Izba Turystyki Oddział Wielkopolski w Poznaniu, Wielkopolska 

Izba Gastronomii; Fundacja Rozwoju Miasta Poznania, Stowarzyszenie Dzieje - Park Dzieje (członek wspierający), Fundacja UAM.

Przedsiębiorstwa: Kompania Piwowarska S.A.; Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.; Wydawnictwo Top Novum, Port Lotniczy 

Poznań-Ławica sp. z o.o., Concordia Design, TASPOL; Lech Poznań, World trade Centre, Termy Maltańskie.

Członkowie PLOT
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Współfinansowanie

Założenia instytucjonalizacji w turystyce na poziomie lokalnym



Promocja - Targi

IMTM, Tel Aviv, Izrael

Ferie for Alle, Herning, Dania

Fitur, Madryt, Hiszpania

Tour Salon, Poznań

ITB, Berlin, Niemcy

IMEX, Frankfurt (turystyka biznesowa), Niemcy

WTM, Londyn, Wielka Brytania

Dziś 37 tys. zł, 10 lat temu blisko 100 tys. zł.



Promocja – wizyty studyjne

średnio 40 wizyt studyjnych w roku, ok. 120 uczestników

– dziennikarze, blogerzy, touroperatorzy, planiści spotkań.

- Wspólne koszty goszczenia. Koszt z budżetu roczny 30 tys. zł, a 

więc na cały pobyt 1 osoby ok. 250 zł, gdyby płacić za całość to 

koszt byłby nawet 10 x większy.



Współodpowiedzialność

Założenia instytucjonalizacji w turystyce na poziomie lokalnym



Wsparcie sprzedaży – Poznań za pół 

ceny

150 partnerów, ok. 90 tys. sprzedanych usług w długi weekend 

majowy,



Poznańska Karta turystyczna

nowa edycja

- Nowe ceny,

- Komis dla członków PLOT.



Wsparcie sprzedaży – kalendarz 

sprzedaży

Kalendarz sprzedaży wraz z prognozą wydarzeń na 

podstawie danych od organizatorów wydarzeń, MTP i 

STR.



Współdecydowanie,

transfer know-how

Założenia instytucjonalizacji w turystyce na poziomie lokalnym



Promocja - Warsztaty

udział w warsztatach z branżą turystyczną: Izrael (Tel Awiw), TBEX Ostrava , Meeting Planner Fast Date 

Destination Day.

- możliwość przekazania materiałów na indywidualne warsztaty z biurami podróży i blogerami,

- dostęp do bazy kontaktów, z którymi PLOT spotykał się bezpośrednio,

- wpływ na dobór warsztatów.



Promocja – nowe standy

nowa identyfikacja standów na ulotki i foldery, 

- bezpłatne standy na wizytówki przy recepcji oraz standy na ulotki 

do pokoi,

- możliwość otrzymania dodatkowych formatów wydawnictw.



Promocja – sprzedaż 

wydawnictw/pamiątek,

promocja poprzez sprzedaż

- Wysokie rabaty dla członków PLOT,

- Bezpłatne egzemplarze,



Konkursy



Wsparcie sprzedaży – promocja 

skandynawska

możliwość zamieszczenia dedykowanych ofert na landing

page’ach w reklamowanych językach,,

całoroczna kampania,



Integracja, 
edukacja, 
wiedza

Założenia instytucjonalizacji w turystyce na poziomie lokalnym



Szkolenia / integracje

cykliczne szkolenia dla pracowników pierwszego kontaktu: recepcje, straż miejska, 

kelnerzy, taksówki,

zapraszanie przewodników miejskich/ pracowników IT.



Wizytacje

zwiedzanie nowych atrakcji turystycznych, 

obiektów, przestrzeni



Dobre praktyki

wycieczki,

konsultacje,

współpraca w ramach ECM (karta 

turystyczna, opłata lokalna, itp.)



Badania – barometr turystyczny

pierwszeństwo w otrzymywaniu danych statystycznych PLOT, GUS i STR,

drukowany raport,

dostęp do wyników badań ankietowych.



Rekomendacja

Założenia instytucjonalizacji w turystyce na poziomie lokalnym



Certyfikacja

Certyfikacja Atrakcji Turystycznych Powiatu 

Poznańskiego 2018 – edycja pilotażowa, 41 zgłoszonych 

obiektów, 32 uzyskały certyfikację, wsparcie promocyjne)



Działalność punktów Informacji Turystycznej PLOT:

- kompleksowe udzielanie informacji na temat atrakcji turystycznych Poznania, Metropolii Poznań

oraz Regionu Wielkopolska,

- sprzedaż gadżetów promujących Poznań i Metropolię Poznań (m.in. kubki, koszulki, torby,

magnesy, pocztówki, gry planszowe), publikacji (mapy, albumy, przewodniki, książki), Kart

Turystycznych, usług przewodnickich, znaczków pocztowych, biletów papierowych i

elektronicznych na komunikację miejską (w tym edycja kolekcjonerska karty PEKA z okazji 100.

rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,



Wsparcie sprzedaży – weekend w 

Poznaniu

dedykowana strona www,

kampanie on-line,

gazetka sprzedażowa razem z Gazetą 

Wyborczą w 6 polskich miastach: Warszawa, 

Łódź, Wrocław, Bydgoszcz, Toruń, Szczecin.



Efekt?



European Capital of Smart Tourism – top 10 jako jedyne miasto z Polski



SKŁADKA CZŁONKOWSKA
- UDZIAŁ MIASTA OD 40 % DO 86 % WRAZ Z NOWYMI 
KOMPETENCJAMI
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Przedsiębiorstwa

Działalność gospodarcza



Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna

pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

tel.: +48 61 878 5696

j.mazurczak@plot.poznan.pl

facebook.com/PoznanskaLokalnaOrganizacjaTurystyczna

Dziękujemy za uwagę!


