ZACHODNIOPOMORSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2017

SKŁAD ZARZĄDU ZROT W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM:
OD 1 STYCZNIA 2017 DO 31 STYCZNIA 2017:
Waldemar Miśko – Prezes ZROT
Marek Migdal – Wiceprezes ZROT
Magdalena Bulikowska – Skarbnik ZROT
Zbigniew Andruszkiewicz – Członek Zarządu
Zbigniew Jagniątkowski – Członek Zarządu
Jacek Kozłowski – Członek Zarządu
Anna Mieczkowska – Członek Zarządu
Michał Sutyła – Członek Zarządu
OD 31 STYCZNIA 2017 DO 9 MAJA 2017:

OD 9 MAJA 2017 DO CHWILI OBECNEJ:

Marek Migdal – Prezes ZROT
Magdalena Bulikowska – Skarbnik ZROT
Zbigniew Andruszkiewicz – Członek Zarządu
Zbigniew Jagniątkowski – Członek Zarządu
Jacek Kozłowski – Członek Zarządu
Anna Mieczkowska – Członek Zarządu
Waldemar Miśko – Członek Zarządu
Michał Sutyła – Członek Zarządu

Marek Migdal – Prezes ZROT
Jarosław Rzepa – Wiceprezes ZROT
Adam Hok – Wiceprezes ZROT
Magdalena Bulikowska – Skarbnik ZROT
Zbigniew Andruszkiewicz – Członek Zarządu
Zbigniew Jagniątkowski – Członek Zarządu
Jacek Kozłowski – Członek Zarządu
Waldemar Miśko – Członek Zarządu
Michał Sutyła – Członek Zarządu

ZACHODNIOPOMORSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
realizując swoje zadania statusowe w roku 2017 przeprowadziła między innymi następujące działania:
1. WALNE ZEBRANIA ZROT W ROKU 2017
W roku 2017 ZROT zorganizował 3 Walne zebrania członków ZROT
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZROT
03 MARCA 2017 R. W KARLINIE
Przyjęte uchwały:
 1/WZ/2017 ws. wysokości składki członkowskiej Województwa Zachodniopomorskiego za rok 2017
 2/WZ/2017 ws. zatwierdzenia planu pracy na rok 2017
 3/WZ/2017 ws. zatwierdzenia planu budżetu na rok 2017
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZROT
5 CZERWCA 2017 R. W SZCZECINIE
Przyjęte uchwały:
 1/WZ/2017 ws. zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu ZROT za rok 2016
 2/WZ/2017 ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ZROT za rok 2016
 3/WZ/2017 ws. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016
 4/WZ/2017 ws. udzielenia absolutorium Zarządowi ZROT za rok 2016
 5/WZ/2017 ws. przeznaczenia zysku za rok 2016 na działalność statutową Organizacji w roku 2017
 6/WZ/2017 ws. akceptacji powołania w skład Zarządu ZROT pana Jarosława Rzepy
 7/WZ/2017 ws. akceptacji powołania w skład Zarządu ZROT pana Adama Hoka
 8/WZ/2017 ws. powołania w skład Komisji Rewizyjnej pani Katarzyny Rówińskiej
 9/WZ/2017 ws. przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu ZROT
 10/WZ/2017 ws. przyjęcia wniosków wypracowanych podczas Walnego Zebrania Członków ZROT w dn. 3 marca 2017 r.
OTWARTE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZROT
7 GRUDNIA 2017 R. W ŁUKĘCINIE
Na zebranie o charakterze otwartym zostali zaproszeni członkowie ZROT, przedstawiciele niezrzeszonych w ZROT podmiotów
działających w sektorze turystyki. W charakterze prelegentów wystąpili dyrektorzy wybranych wydziałów Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w których działaniach znajduje się komponent związany z turystyką
czy dostępnością funduszy UE, przedstawiciel ZART oraz dyrektor biura ZROT. Zebranie prowadził prezes ZROT Marek Migdal
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wraz z wiceprezesem ZROT Adamem Hokiem. Zebranie miało charakter szerokiej dyskusji nt. oczekiwań i sugestii dotyczących
tego, jakie działania w związku z promocją turystyczną regionu należy podejmować. Zebrani odnosili się m.in. do
przedstawionych wstępnych założeń do planu pracy ZROT na rok 2018, w którym wskazano wachlarz potencjalnych działań, z
których ze względu na ograniczone środki budżetowe należy dokonać wyboru najważniejszych aktywności. Zebranie nie
podejmowało uchwał.
2. POSIEDZENIA ZARZĄDU ZROT W ROKU 2017
W roku 2017 Zarząd Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej odbył 5 posiedzeń:







31 stycznia 2017 r.
27 marca 201 r.
9 maja 2017 r.

26 lipca 2017 r.
30 listopada 2017 r.

Ponadto Zarząd ZROT w sytuacjach tego wymagających podejmował decyzje w trybie korespondencyjnym, zgodnie z
Regulaminem Pracy Zarządu ZROT przyjętym przez Walne Zebranie ZROT w dniu 5 czerwca 2017r.
3. PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH PODCZAS TARGÓW TURYSTYCZNYCH I INNYCH WYDARZEŃ
PROMOCYJNYCH
ZROT zajmował się organizacją lub współorganizacją stoisk promocyjnych, logistyką, naborem współwystawców na stoiska
Pomorza Zachodniego, opracowaniem wystroju stoisk, współpracą i koordynacją działań, przygotowaniem materiałów itp.
Prezentacje na targach zagranicznych w roku 2017 były realizowane we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną lub
Zagranicznymi Ośrodkami POT w ramach Polskich Stoisk Narodowych. Natomiast stoiska Pomorza Zachodniego na targach
krajowych były przygotowywane przez ZROT we współpracy z organizatorami targów. Prezentacja podczas targów Tour
Salon w Poznaniu stoisko przygotowywano we współpracy z Żeglugą Szczecińską Sp. z o.o. Prezentacja podczas finału regat
The Tall Ships Races w Szczecinie była przygotowywana we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Zachodniopomorskiego (WTiG, WRiR, ZPKWZ).
prezentacje zorganizowane w roku 2017:
1.

Targi HOLIDAY WORLD, Czechy – Praga (luty) - stoisko regionalne w ramach Polskiego Stoiska Narodowego

2.

Danish Travel Show, Dania - Herning (luty)

3.

Targi Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON, Poznań (luty)

4.

Targi REGIONY TURYSTYCZNE NA STYKU KULTUR, Łódź (marzec)

5.

Targi LATO, Warszawa (kwiecień) – organizatorem prezentacji była Gmina Międzyzdroje

6.

ITB, Niemcy - Berlin (marzec) - stoisko regionalne w ramach Polskiego Stoiska Narodowego

7.

PIKNIK NAD ODRĄ, Szczecin (maj)

8.

Finał THE TALL SHIPS RACES, Szczecin (sierpień)

9.

TT Warsaw, Warszawa (listopad)

10. BOOT UND FUN, Niemcy - Berlin (listopad) - stoisko regionalne w ramach Polskiego Stoiska Narodowego
Dzięki współpracy z Zagranicznym Ośrodkiem Polskiej Organizacji Turystycznej w Sztokholmie materiały promocyjne
przygotowane i zebrane przez ZROT były dystrybuowane na polskich stoiskach promocyjnych podczas przystanków etapowych
regat The Tall Ships Races w:
11. Hamlstad - Szwecja,
12. Kotka - Finlandia
13. Turku - Finlandia
Ponadto ZROT przygotował gadżety i turystyczne materiały promocyjne – własne i zebrane od zainteresowanych partnerów z
Pomorza Zachodniego, które - dzięki współpracy z Wydziałem Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego – były rozpowszechniane na:
14. Targach Rolnych AGRO POMERANIA w Barzkowicach (wrzesień)
15. Dożynkach Prezydenckich w Spale (wrzesień)
16. Międzynarodowych Targach SMAKI REGIONÓW, Poznań (wrzesień)
Uczestnicy wspólnych promocji: Binowo Park Sp. z o.o., Gmina Barlinek, Gmina Goleniów, Gmina Czaplinek, Gmina Miasto
Kołobrzeg, Gmina Miasto Koszalin, Gmina Miasto Stargard, Gmina Miasto Stargard, Gmina Miasto Szczecin, Gmina Miasto
Świdwin, Gmina Miasto Świnoujście, Gmina Międzyzdroje, Gmina Police , Lokalna Organizacja Turystyczna Czaplinek, Lokalna
Organizacja Turystyczna Pojezierza Drawskiego, Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Łobeskiego, Lokalna Organizacja
Turystyczna Regionu Kołobrzeg, Ośrodek Wczasowy Familijni Pogorzelica i Dziwnówek, Sanatorium Uzdrowiskowe Bałtyk,
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Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza
Zachodniopomorskie, Żegluga Szczecińska,

Środkowego,

Świnoujska

Organizacja

Turystyczna,

Województwo

Udział ofertowy: Binowo Park Sp. z o.o., B.P. Viking Tour z Międzyzdrojów, Gmina Barlinek, Gmina Czaplinek, Gmina Dębno,
Gmina Goleniów, Gmina Miasto Kołobrzeg, Gmina Miasto Szczecin, Gmina Miasto Świnoujście, Gmina Międzyzdroje, Gmina
Myślibórz, Gmina Wolin, Lambert Travel Ewa Lasocka, Lokalna Organizacja Turystyczna Czaplinek, Lokalna Organizacja
Turystyczna Pojezierza Drawskiego, Lokalna Organizacja Turystyczna Regionu Kołobrzeg, Muzeum Narodowe w Szczecinie,
Ośrodek Wczasowy Familijni Pogorzelica i Dziwnówek, Pałac Ptaszynka w Rybokartach, Pałac w Rymaniu, Pazim Sp. z o.o.,
Puchacz-SPA, Radisson Blu Hotel Szczecin, Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego, Szczecinecka Lokalna Organizacja
Turystyczna, Unity Line LTD. Sp. z o.o., Województwo Zachodniopomorskie, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie,
4. PROMOCJA TURYSTYCZNA REGIONU W MEDIACH
Kolejnym działaniem ZROT związanym z promocją turystyczną regionu były reklamy i artykuły sponsorowane w wybranych
mediach, tytułach regionalnych i krajowych, np.: Wielkopolska Telewizja Kablowa, Telewizja National Geographic Polska, Kurier
Szczeciński, dodatki do Kuriera Szczecińskiego „Już Wiosna”, „Idzie Lato”, „Gazeta Regatowa The Tall Ships Races”, „Jesień”,
profil internetowy ZOPOT Pekin (na portalu mp.weixin.qq.com), profil społecznościowy ZOPOT Rzym, Magazyn Świat – Podróże
– Kultura, Magazyn TTG, Rzeczpospolita, Wiadomości Turystyczne, Magasinet Kano & Kajak, magazyn Golf World,
„Wiadomości Turystyczne”. Przedstawiciele Organizacji wielokrotnie brali także udział w audycjach radiowych i telewizyjnych.
5. STUDY TOUR DLA DZIENNIKARZY I TOUROPERATORÓW
Podróże zorganizowane w roku 2017
1.

Podróż studyjna dla dziennikarza magazynu golfowego „Golf World” (tematem była turystyka golfowa; współpraca z
Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną)

2.

Podróż studyjna dla dziennikarzy telewizji National Geographic Polska (tematem była oferta turystyczna Szczecina +
relacja z finału regat The Tall Ships Race)

3.

Podróż studyjna dla dziennikarza telewizji publicznej RTV Slovenija (temat – wypoczynek na wybrzeżu i turystyka
przyrodnicza)

4.

Podróż studyjna dla dziennikarzy niemieckich, m.in. Schweriner VolksZeitung i Tagespiegel (współpraca z ZOPOT Berlin)

5.

Podróż studyjna dla dziennikarki z Włoch (wypoczynek nad polskim morzem, współpraca z ZOPOT Rzym oraz z Pomorską
Regionalną Organizacją Turystyczną)

6.

Podróż studyjna dla dziennikarza z Hiszpanii przygotowującego dla wydawnictwa Anaya Touring materiały do
hiszpańskiego przewodnika po Polsce (współpraca z ZOPOT Madryt)

6. PORTAL POMORZEZACHODNIE.TRAVEL
Prowadzenie redakcji regionalnej portalu pomorzezachodnie.travel to kontynuacja zadania rozpoczętego w roku poprzednim.
Zakres zadań ZROT - dotyczących portalu to prowadzenie czynności związanych z bieżącą obsługą redakcyjną portalu, w
szczególności: weryfikowanie treści (w tym treści cyfrowych i multimediów), modyfikowanie i aktualizowanie informacji,
dodawanie nowych treści, weryfikowanie i korekta kategorii, poprawianie wskazań lokalizacji (GPS), proponowanie zmian w
układzie funkcjonalnym portalu i ich konsultacje z WTiG (ustalone zmiany wprowadza WSIiI), pozyskiwanie osób do współpracy
w regionie; prowadzenie szkoleń dla redaktorów terenowych (we współpracy z WSIiI, które przyznaje uprawnienia oraz
odpowiada za kwestie techniczne). Działania ZROT w zakresie obsługi technicznej dotyczą: zgłaszania do WSIiI uwag
dotyczących funkcjonowania portalu (zaobserwowanych lub zgłoszonych przez innych użytkowników), udzielania wsparcia w
zakresie właściwego użytkowania panelu administracyjnego i formularzy redakcyjnych. ZROT nie ma wpływu na techniczne
aspekty funkcjonalności portalu. Od strony technicznej portal utrzymywany jest w wewnętrznych zasobach
teleinformatycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i jest prowadzony przez WSIiI. ZROT nie
zajmuje się także funkcjonowaniem aplikacji mobilnej, która jest niezależnym produktem, skonfigurowanym przez producenta
wg specyfikacji otrzymanej od zamawiającego. Aplikacja czerpie treści zgromadzone w bazach danych portalu wg kryteriów
ustalonych przez producenta aplikacji.
Właścicielem portalu jest Województwo Zachodniopomorskie i utrzymywany jest w wewnętrznych zasobach
teleinformatycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Technicznie obsługiwany jest przez
Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki UMWZ, z który w związku z tym redakcja współpracuje na bieżąco (np.
powiadamiając WSIiI o występujących problemach czy usterkach technicznych, których naprawa nie jest możliwa przez
redaktorów ZROT ze względy na zakres uprawnień. Zgłaszane usterki są naprawiane na bieżąco). Współpraca utrzymywana jest
także z Wydziałem Turystyki i Gospodarki (tutaj głownie w zakresie treści, struktury portalu, propozycji i konsultacji ew. zmian.
W związku z funkcjonowaniem portalu ZROT zorganizował w 2017 r. spotkania informacyjne, warsztaty i szkolenia dla tzw.
redaktorów terenowych:
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Spotkanie warsztatowo-konsultacyjne „System regionalny IT” w Siemczynie (13-14 czerwca 2017). Spotkanie było wspólnym
przedsięwzięciem ZROT oraz Wydziału Turystyki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego WZ. W warsztatach wzięli udział
członkowie ZROT, przedstawiciele JST, LOTów, LGD i innych stowarzyszeń, podmiotów branżowych, pracownicy informacji
turystycznych oraz Polskiej Organizacji Turystycznej. Prócz części warsztatowej dotyczącej regionalnego portalu turystycznego
pomorzezachodnie.travel spotkanie miało na celu dyskusję nt. problemów jakie towarzyszą pracy biur informacji turystycznej
(a także - szerzej ujmując – jednostkom zajmującym się promocją turystyczną.
Panel dyskusyjny nt. turystycznego regionalnego portalu informacyjnego podczas VIII Zachodniopomorskiego Forum
Turystyki w Łukecinie (6 grudnia 2017). Zajęcia przeprowadzono w formie studium przypadku na podstawie portalu
pomorzezachodnie.travel. Przeprowadzenie panelu (w tym analizę portalu od strony użytkownika) oraz moderowanie dyskusji
powierzono Adamowi Piochowi – specjaliście w zakresie wykorzystywania nowych technologii w działaniach promocyjnych i
marketingowych.
4 edycje Warsztatów w zakresie administrowania portalem pomorzezachodnie.travel dla Redaktorów Terenowych (7, 9, 14,
16 listopada 2017). Zajęcia odbyły się w sali komputerowej Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
w Szczecinie. Warsztaty przygotował i prowadził pracownik ZROT – redaktor portalu. Wpłynęło 40 zgłoszeń z obszaru
województwa, z czego w warsztatach wzięło udział ostatecznie 37 osób. Przed rozpoczęciem warsztatów uczestnikom
przyznano, na podstawie wcześniej założonych kont, uprawnienia Administratora terenowego. Uprawnienia przydzielał
i monitorował logowanie się uczestników na stronie administracyjnej Pan Andrzej Giza, z Wydziału Społeczeństwa
Informacyjnego i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego, odpowiedzialny za techniczne działanie Portalu. Uczestnicy zostali
zapoznani z zakresem uprawnień Administratora terenowego oraz sposobami komunikowania się z Redakcją Portalu w ZROT i
zgłaszaniem problemów technicznych do UM. Podczas warsztatów został omówiony oraz przećwiczony materiał z obsługi
strony administracyjnej Portalu, m.in.: zasoby Portalu oraz menu na stronie administracyjnej, narzędzia formularza „POI”,
przećwiczono wyszukiwanie, sprawdzanie i poprawianie POI wstawionych do portalu, dodawanie POI (w tym przygotowanie
do wstawienia i wstawianie zdjęć), omówiono narzędzia formularza „Wydarzenia”, przećwiczono dodawanie wydarzeń (w tym
przygotowanie i wstawianie zdjęć), omówiono narzędzia formularza „Szlaki i trasy turystyczne”, omówiono sprawdzanie i
uzupełnianie wstawionych do portalu szlaków. Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymywali także przygotowaną przez redakcję
ZROT zaktualizowaną wersję instrukcji obsługi portalu. Niestety mimo przeprowadzonych szkoleń i wielu przeszkolonych osób,
aktywność redaktorów terenowych jest niewielka, co w istotny sposób wpływa na zawartość portalu szczególnie w zakresie
informacji lokalnych. Niemniej redakcja ZROT w dalszym ciągu będzie prowadzić starania zmierzające do zaktywizowania osób
z regionu do wprowadzania informacji.

7. KONKURSY, CERTYFIKATY
KONKURS WYDAWNICZY DLA CZŁONKÓW ZROT
W roku 2017 ZROT zorganizował trzecią edycję Konkursu Wydawniczego dla członków organizacji, w wyniku którego mogli oni
pozyskać dofinansowanie do wydawnictw promocyjnych o charakterze turystycznym. ZROT przeznaczył na ten cel kwotę
20 000 zł. Do ZROT wpłynęło 12 wniosków, z których kapituła konkursu postanowiła dofinansować 8 wydawnictw:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

„Gazeta Turystyczna”, wnioskodawca: Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna
„Gmina Dziwnów dla turysty, żeglarza, sportowca, inwestora”, wnioskodawca: Gmina Dziwnów
„Gmina Przelewice – Ogród i przestrzeń możliwości”; wnioskodawca: Gmina Przelewice
„Morze Zdrowia”; wnioskodawca: Uzdrowisko Świnoujście S.A.
„Okolice Ustronia Morskiego w weekend i nie tylko”; wnioskodawca: Gmina Ustronie Morskie
„Przetrwać w Powiecie Łobeskim. Poradnik turystyczny z polotem”; wnioskodawca LOT Powiatu Łobeskiego
„Rowerowy Koszalin”; wnioskodawca: Gmina Miasto Koszalin
„Wolin miasto historii”; wnioskodawca: Gmina Wolin

W trakcie podpisywania umów z dofinansowania, z przyczyn obiektywnych, zrezygnowały: Gmina Przelewice, Uzdrowisko
Świnoujście S.A. oraz LOT Powiatu Łobeskiego.
KONKURS NA NAJLEPSZY PRODUKT TURYSTYCZNY – CERTYFIKAT POT
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna przeprowadziła etap regionalny konkursu na „Najlepszy Produkt
Turystyczny – Certyfikat POT”, w którym wyłaniane są najciekawsze i najbardziej rozwojowe produkty turystyczne z całego
kraju. Organizatorem konkursu jest Polska Organizacja Turystyczna. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna,
przeprowadzając etap regionalny konkursu, służy pomocą i konsultacjami każdemu, kto zdecyduje się zgłosić swój produkt do
konkursu. Aplikacje konkursowe są wypełniane w formie elektronicznej w specjalnie przygotowanej aplikacji internetowej.
Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje samorządom terytorialnym i gospodarczym, regionalnym i lokalnym organizacjom
turystycznym, instytucjom i twórcom produktów turystycznych, stowarzyszeniom, fundacjom, przedsiębiorcom prywatnym, a
także organizatorom turystyki.
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Kapituła w dniu 2 października 2017 r. spotkała się w siedzibie ZROT w celu dokonania oceny formalnej zgłoszeń, omówienia
kryteriów oceny oraz wymiany opinii nt. poszczególnych produktów turystycznych.
W wyniku oceny formalnej polegającej na sprawdzeniu czy zgłoszenie zostało w wypełnione w stopniu umożliwiającym jego
ocenę i spełnia wymogi regulaminowe, Kapituła odrzuciła wszystkie zgłoszenia w konkursie o „Złoty Certyfikat POT”, natomiast
w konkursie o „Certyfikat POT” odrzuciła 5 zgłoszeń, pozostawiając do dalszej oceny 4 zgłoszenia.
Nazwa produktu

Podmiot zgłaszający

punkty

1.

Ogrody Hortulus Spectabilis w Dobrzycy

PPHU Hortulus

193

2.

Zachodniopomorski Szlak Żeglarski

Związek Portów i Przystani Jachtowych LOT
Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

109

3.

Obchody Międzynarodowego Dnia Latarń
Morskich

Stowarzyszenie Miłośników Latarń Morskich

85

4.

Cafe 22

Pazim sp. z o.o.

81

Po ocenie dokonanej przez Kapitułę Regionalną przy ZROT, do etapu ogólnopolskiego zgłoszono 1 produkt: Ogrody Hortulus
Spectabilis w Dobrzycy. W etapie krajowym Ogrody Hortulus zostały nagrodzone Certyfikatem POT.
CERTYFIKACJA BIUR INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
W roku 2017 nie prowadzono certyfikacji Biur Informacji Turystycznej, gdyż zgodnie z regulaminem POT taka certyfikacja
odbywa się co 2 lata. Następny proces certyfikacji jest przewidziany na rok 2018, po ustaleniu przez POT treści nowego
regulaminu konkursu. Należy natomiast zaznaczyć, że w związku z upływem ważności umów pomiędzy POT a ZROT na
użyczenie infokiosków w ramach Polskiego Systemu Informacji Turystycznej ZROT, po zasięgnięci opinii partnerów w regionie,
przedłużył umowę z POT na okres kolejnych 5 lat.
8. ZEBRANIA, KONFERENCJE, SPOTKANIA, SZKOLENIA
Spotkanie warsztatowo-konsultacyjne „System regionalny IT” w Siemczynie (13-14 czerwca 2017). Spotkanie było wspólnym
przedsięwzięciem ZROT oraz Wydziału Turystyki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego WZ. W warsztatach wzięli udział
członkowie ZROT, przedstawiciele JST, LOTów, LGD i innych stowarzyszeń, podmiotów branżowych, pracownicy informacji
turystycznych oraz Polskiej Organizacji Turystycznej. Prócz części warsztatowej dotyczącej regionalnego portalu turystycznego
pomorzezachodnie.travel spotkanie miało na celu dyskusję nt. problemów jakie towarzyszą pracy biur informacji turystycznej
(a także - szerzej ujmując – jednostkom zajmującym się promocją turystyczną.
Regionalne obchody Światowego Dnia Turystyki (29 września 2017). Obchody zostały zorganizowane przez ZROT (we
współpracy z Województwem Zachodniopomorskim) W Operze na Zamku w Szczecinie. Motywem przewodnim był jubileusz
15-lecia ZROT. Uroczysta gala była okazją do uhonorowania osób zaangażowanych w powstanie ZROT oraz jej wieloletnią
działalność.
Spotkanie Zespołu Merytorycznego ds. Turystyki przy Konwencie Marszałków Województw RP (30 września 2017) – było to
pierwsze spotkanie robocze przedstawicieli Regionalnych Organizacji Turystycznych oraz przedstawicieli Urzędów
Marszałkowskich tworzących zespół. Na spotkaniu rozmawiano o celach i obszarach tematycznych, którymi w najbliższym
czasie będzie zajmował się zespół jako organ doradczy Konwentu Marszałków Województw RP.
4 edycje Warsztatów w zakresie administrowania portalem pomorzezachodnie.travel dla Redaktorów Terenowych (7, 9, 14,
16 listopada 2017). Zajęcia odbyły się w sali komputerowej Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
w Szczecinie. Warsztaty przygotował i prowadził pracownik ZROT – redaktor portalu. Wpłynęło 40 zgłoszeń z obszaru
województwa, z czego w warsztatach wzięło udział ostatecznie 37 osób. Przed rozpoczęciem warsztatów uczestnikom
przyznano, na podstawie wcześniej założonych kont, uprawnienia Administratora terenowego. Uprawnienia przydzielał
i monitorował logowanie się uczestników na stronie administracyjnej Pan Andrzej Giza, z Wydziału Społeczeństwa
Informacyjnego i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego, odpowiedzialny za techniczne działanie Portalu. Uczestnicy zostali
zapoznani z zakresem uprawnień Administratora terenowego oraz sposobami komunikowania się z Redakcją Portalu w ZROT i
zgłaszaniem problemów technicznych do UM. Podczas warsztatów został omówiony oraz przećwiczony materiał z obsługi
strony administracyjnej Portalu, m.in.: zasoby Portalu oraz menu na stronie administracyjnej, narzędzia formularza „POI”,
przećwiczono wyszukiwanie, sprawdzanie i poprawianie POI wstawionych do portalu, dodawanie POI (w tym przygotowanie
do wstawienia i wstawianie zdjęć), omówiono narzędzia formularza „Wydarzenia”, przećwiczono dodawanie wydarzeń (w tym
przygotowanie i wstawianie zdjęć), omówiono narzędzia formularza „Szlaki i trasy turystyczne”, omówiono sprawdzanie i
uzupełnianie wstawionych do portalu szlaków.
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VIII Zachodniopomorskie Forum Turystyki (6-7 grudnia 2017 r.) w Łukęcinie. Dwudniowa konferencja dla członków ZROT,
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, działaczy organizacji branżowych związanych z
rozwojem i promocją turystyki w województwie zachodniopomorskim. Spotkanie składało się z paneli dyskusyjnych oraz części
warsztatowej i szkoleniowej. Część szkoleniowa obejmowała warsztaty: (1) dotyczące portalu pomorzezachodnie.travel jako
elementu regionalnego systemu informacji turystyczne, (2) pomysłów na kreatywne produkty turystyczne – na podstawie
analizy przypadków: Centrów Nauki w Polsce i Europie, Lokalnych Centrów Nauki oraz Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie;
(3) Nowoczesnych internetowych e-narzędzia wykorzystywanych w turystyce oraz (4) na temat Enoturystyki i możliwości jej
rozwoju na Pomorzu Zachodnim, a także powiązanego z tematem zawodu Sommelier wraz z pokazem sommelierskim. Drugi
dzień spotkania miał charakter otwartego walnego zebrania członków ZROT z udziałem zaproszonych gości, m.in. wydziałów
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i dotyczył prezentacji i dyskusji nt. działań dotyczących
turystyki w roku 2018 planowanych przez ZROT oraz poszczególne wydziały i uczestników dyskusji.
Spotkania konsultacyjne
Prezes ZROT odbył także szereg spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami różnych urzędów i instytucji oraz podmiotówna
temat możliwości współpracy pomiędzy nimi a ZROT w zakresie możliwości podejmowania wspólnych przedsięwzięć,
wzajemnego wsparcia i współpracy w działaniach związanych z rozwojem i promocją turystyki. Rozmowy prowadzono m.in. z:
 Gabinet Marszałka (Dyrektor Krzysztof Barczyk)
 Kurier Szczeciński (Prezes Tomasz Kowalczyk)
 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (Dyrektor Aleksandra Stodulna)
 Woliński Park Narodowy (Dyrektor Wojciech Zyska)
 Wydział Rolnictwa i Rybactwa (Dyrektor Andrzej Bińka)
 Wydział Turystyki i Gospodarki WZP (Dyrektor Damian Greś i Kierownik Biura Turystyki Magdalena Bulikowska)
 Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki (Prezes Wojciech Heliński)
 Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. (Prezes Ireneusz Nowak)
ZEBRANIA, KONFERENCJE, SPOTKANIA, SZKOLENIA
ZORGANIZOWANE W PARTNERSTWIE LUB POD PATRONATEM ZROT
XLV Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy – etap regionalny (kwiecień)– organizatorem konkursu był
Oddział Zachodniopomorski PTTK. Jest to doroczny konkurs sprawdzający wiedzę turystyczno-krajoznawczą młodzieży szkolnej
województwa zachodniopomorskiego. Laureaci etapu regionalnego kwalifikowani są do ogólnopolskiego etapu tego konkursu.
Konkurs służy propagowaniu wiedzy z zakresu krajoznawstwa, turystyki, historii i dziedzictwa kulturowego oraz aktywności
turystycznej wśród młodzieży.
Międzynarodowa Konferencja Silver Tourism w Darłowie (5-8 maja 2017) – To pierwsza w Polsce międzynarodowa
konferencja, poświęcona w całości problematyce przemian demograficznych w kontekście rozwoju turystyki oraz znaczeniu
turystyki senioralnej w aspekcie gospodarczym i społecznym. Organizatorem konferencji była Darłowska Lokalna Organizacja
Turystyczna DARLOT przy współpracy z Europejską Federacją Osób Starszych EURAG oraz Zachodniopomorską Regionalną
Organizacją Turystyczną.
IV Gryfickie Forum Społeczno-Gospodarcze (23 maja 2017) - celem Forum jest wypracowanie rozwiązań sprzyjających
aktywności gospodarczej, a także integracja lokalnej społeczności wokół działań na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego i
podnoszenia jakości życia mieszkańców powiatu gryfickiego oraz powiatów ościennych. IV edycja dotyczyła m.in.
wykorzystaniu gospodarki turystycznej oraz stosowania działań z zakresu marketingu terytorialnego i jego potencjalnego
wpływu na rozwój gospodarczy powiatu gryfickiego.
Forum Informacji Turystycznej (28-29 listopada 2017) – doroczne spotkanie Forum Informacji Turystycznej działającego przy
Polskiej Organizacji Turystycznej zostało zorganizowane w Mielnie przy współpracy POT i Regionalnego Centrum Informacji
Turystycznej w Koszalinie, którego kierownik – p. Sylwia Mytnik – jest członkiem Zarządu FIT. ZROT, prócz formalnego
patronowania temu wydarzeniu, partycypował także w części kosztów związanych z organizacją spotkania. To ogólnopolskie
spotkanie specjalistów z dziedziny informacji turystycznej związane jest z prowadzonym przez POT Polskim Systemem
Informacji Turystycznej. Służy omawianiu bieżących problemów, nowych zagadnień i rozwiązań technologicznych. W tym roku
było także poświęcone omówieniu systemu certyfikacji centrów/punktów informacji turystycznej, w tym przedstawieniu i
przedyskutowaniu propozycji zmian w regulaminie certyfikacji it.
INNE WYDARZENIA ORGANIZOWANE POD PATRONATEM ZROT
I Turystyczno-Przyrodniczy Maraton Kajakowy (21-23 kwietnia 2017) – wydarzenie o charakterze ogólnopolskim, stawiające
sobie za cel popularyzację turystyki kajakowej oraz promocje turystyczną powiatu sławieńskiego.
Festyn rodzinny "Piknik Nad Odrą" w Szczecinie (13-14 maja 2017) – to największa w Polsce impreza plenerowa o charakterze
promocyjnym. Jej rozpoznawalność wśród wystawców z kraju i zagranicy oraz popularność wśród odwiedzającej publiczności
czyni ją bardzo ważnym wydarzeniem w zakresie promocji atrakcyjności turystycznej zarówno Szczecina jak i całego Pomorza
6

Zachodniego. Patronat udzielany przez ZROT jest jednocześnie rekomendacją dla Polskiej Organizacji Turystycznej oraz polskich
regionów do uczestniczenia w tym wydarzeniu z prezentacją swojej oferty.
Obchody jubileuszu 70-lecia PTTK o. w Kołobrzegu im. Jana Frankowskiego (21 października 2017) – uroczyste obchody
jubileuszu oddziału PTTK oraz Koła Przewodników PTTK przy tym oddziale zostały zorganizowane w Podczelu. Spotkanie
zorganizowano w formie konferencji prezentującej dokonania oddziału, wystąpień zaproszonych gości, wręczenia
okolicznościowych dyplomów i odznaczeń, a następnie uroczystej kolacji.
INNE SPOTKANIA I KONFERENCJE
1.
2.
3.
4.

Konferencja i warsztaty „Nowe Trendy w Turystyce”, Gdańsk (30 marca 2017)
Spotkanie z Izbą Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego, Kołobrzeg (24 kwietnia 2017)
Konferencja „Turystyka w Polsce”, Tarnów (10 maja 2017)
„Partnerstwo w działaniach na rzecz rozwoju i promocji turystyki wiejskiej” (13 maja 2017). Seminarium było realizowane
w ramach cyklu seminariów pod łączną nazwą: „Integracja środowiska turystyki wiejskiej i agroturystyki z
przedstawicielami branży turystycznej”. Organizatorem seminarium jest Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „GG” na
zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5. udział w Walnym Zgromadzeniu Forum LGD WZP, Świdwin (23 maja 2017)
6. Briefing zorganizowany przez ZOPOT Berlin dla dziennikarzy niemieckich nt. oferty turystycznej polskich województw
przygranicznych, Berlin (12 czerwca 2017)
7. Walne Zebranie Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych, Warszawa (27 czerwca 2017)
8. Spotkanie robocze Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych, Łódź (28-29 lipca 2017)
9. V Forum POT-ROT-LOT, Ossa (12-14 listopada 2017)
10. LAST-MILE – zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych, Szczecin (5 grudnia 2017)
11. Spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy dla planu zadań ochrony Natura 2000 Dolina Piławy, Borne Sulinowo (13 grudnia
2017)
12. II posiedzenie Zespołu Merytorycznego ds. turystyki przy Konwencie Marszałków RP, Spała (14-15 grudnia 2017)
WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI I UCZELNIAMI
ZROT współpracuje corocznie ze szkołami i uczelniami prowadzącymi edukację na kierunkach turystycznych. Współpraca ta
polega m.in. na prowadzeniu wykładów dla uczniów i studentów dotyczących struktury organizacyjnej zarządzania turystyką w
Polsce, prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych, przedstawiania działalności ZROT jako studium przypadku
dotyczącego zadań POT, ROTów i LOTów. Przyjmujemy także uczniów na praktyki zawodowe.
9. PROJEKTY
W roku 2017 ZROT przygotował i złożył 3 wnioski o dofinansowanie projektów – jeden do Regionalnego Programu
Operacyjnego WZ oraz 2 w konkursie ofert na realizację zadania publicznego ogłoszonym przez Ministerstwo Sportu i
Turystyki.
1. Kadry regionalnego systemu informacji turystycznej (RPO WZ, działanie 8.6) – Celem projektu było prowadzenie szeregu
wysokiej jakości szkoleń dla sektora turystyki wg uznawanych w Polsce kwalifikacji zawodowych, kończących się
egzaminem zewnętrznym oraz certyfikatem POT. Planowane szkolenia:
a. Pracownik informacji turystycznej – dla osób zainteresowanych pracą w informacji turystycznej
b. Pracownik informacji turystycznej – zajęcia wyrównujące przed egzaminem dla osób pracujących w it
c. Menedżer marki (brand manager)
d. Menedżer produktu (product manager)
e. Menedżer zawartości serwisów internetowych
f. Specjalista do spraw mediów interaktywnych
g. Specjalista do spraw public relations
Projekt miał być realizowany przez dwa lata i służyć podniesieniu kwalifikacji zawodowych zarówno osób pracujących w
turystyce, jak i zamierzających odjąć pracę w tym sektorze.
Projekt nie otrzymał dofinansowania.
ZROT złożył odwołanie od oceny projektu do WUP, które jednak nie zostało uwzględnione. W związku z powyższym ZROT
zaskarżył ocenę wniosku do WSA. Ponieważ wyrok sądu nie przyniósł pozytywnego dla ZROT rozstrzygnięcia, wystąpiliśmy
z wnioskiem kasacyjnym do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wniosek oczekuje na rozpatrzenie

2. Pomerania Sail 360o (otwarty konkurs ofert MSiT na realizację zadań w roku 2018, Zadanie 3. Wykorzystanie
innowacyjnych narzędzi informatycznych na rzecz rozwoju turystyki). Projekt zakładał promocję Zachodniopomorskiego
Szlaku Żeglarskiego (czyli najdłuższego polskiego szlaku żeglarskiego obejmującego zarówno trasy rzeczne, zalewowe jak i
morskie) z wykorzystaniem aplikacji internetowej, dostępnej pod indywidualnym adresem IP, wykorzystującej wirtualną
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rzeczywistość (VR) z elementami rzeczywistości rozszerzonej (AR) oraz technologii Livepano. Aplikacja miała zawierać
także elementy tzw. grywalizacji.

3. System marek turystycznych Pomorza Zachodniego (otwarty konkurs ofert MSiT na realizację zadań w roku 2018,
Zadanie 4. Działania wspierające tworzenie, rozwój i promocję terytorialnych marek turystycznych). Projekt miał służyć
wypracowaniu systemu zarządzania terytorialnymi markami turystycznymi (np. przez sąsiadujące i dotychczas
konkurujące ze sobą gminy/powiaty) i stworzeniu spójnego systemu działań promocyjnych oraz wspomaganie
zarządzania markami poprzez uruchomienie internetowego systemu zarządzania siecią marek regionalnych i powiązanych
kont w social mediach. Projekt zawierał także komponenty w postaci konferencji, warsztatów, wizyty o charakterze
audytu, wymiany dobrych praktyk itp.
10. PRZYGOTOWANE I ZREALIZOWANE WYDAWNICTWA I GADŻETY PROMOCYJNE
- folder WEST POMERANIA. OBJEVTE REGION (wersja czeska) – wydawnictwo przygotowane w ograniczonym nakładzie z
przeznaczeniem do dystrybucji podczas targów Holiday World w Pradze.
- Rozpoczęto prace redakcyjne związane z aktualizacją wydawnictwa POMORZE ZACHODNIE. ODKRYJ REGION w wersji
polskiej. Pierwotnie przyjęto koncepcję aktualizacji wydawnictwa, jednak w trakcie prac redakcyjnych wyłoniła się konieczność
poszerzenia folderu o nowe treści, a także konieczność zweryfikowania wcześniejszych artykułów ze względu na zmiany, jakie
pojawiły się w regionie. Ponieważ nie wyczerpaliśmy nakładów wydawnictwa wydrukowanych w roku 2016, podjęliśmy decyzję
o wydłużeniu prac redakcyjnych na okres niezbędny do wprowadzenia istotnych poprawek i aktualizacji. W trakcie prac
zdecydowano także o zmianie formatu wydawnictwa tak, aby dostosować je do innych wydawnictw opublikowanych w
formacie kwadratowym. Jednocześnie zdecydowano o zmianie tytułu wydawnictwa na bardziej bezpośrednio kierowany do
odbiorcy, tj. „POMORZE ZACHODNIE. REGION DLA CIEBIE”. Folder zostanie wydany w 3 wersjach językowych (polskiej,
niemieckiej i angielskiej) w roku 2018.
Gadżety promocyjne wyprodukowane w roku 2017:
1.
2.
3.
4.

kapelusze bawełniane z nadrukiem (100 szt.),
długopisy z grawerem (1000 szt.),
mata do siedzenia z nadrukiem (300 szt.),
piłki plażowe z nadrukiem (200 szt.),

5.
6.
7.
8.

kubki turystyczne z grawerem (100 szt.),
naklejki „Pomorze Zachodnie” (1050 szt.),
czapki patrolówki z nadrukiem (200 szt.),
fartuchy kuchenne z nadrukiem (100 szt.)

11. INNE INFORMACJE


W dniu 4 lipca 2017 r. ZROT wystąpił do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie z prośbą o
niezwłoczne przeprowadzenie kontroli stanu technicznego budynku, w którym znajduje się lokal zajmowany przez
ZROT, ze względu na trwające od dłuższego czasu roboty remontowe w lokalu BOMBAY oraz w piwnicach pod
budynkiem, w wyniku których na ścianach lokalu pojawiły się liczne pęknięcia, a także wpłynęły na trudności w
otwieraniu/zamykaniu niektórych drzwi w lokalu. W dniu 19 lipca w lokalu odbyła się wizja lokalna z udziałem
przedstawiciela Zarządcy budynku, przedstawiciela restauracji BOMBAY, pracownika ZROT, przedstawiciela
wykonawcy robót oraz konstruktora z uprawnieniami projektowymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W
wyniku kontroli sporządzona została notatka służbowa (podpisana przez wszystkie uczestniczące osoby) dotycząca
stwierdzonych pęknięć, w której właściciel restauracji BOMABY zobowiązał się do usunięcia uszkodzeń. Jednocześnie
przedstawiono ekspertyzę (opinię) budowlaną o stanie technicznym budynku oraz wpływie na ten stan
prowadzonych prac remontowych.



W związku z rozpoczęciem prac budowlanych na działkach ograniczonych ulicami Kaszubska – Partyzantów –
Niepodległości – Brama Portowa pracownia konstrukcyjna BAYER PROJEKT przeprowadziła wizję lokalną w lokalu
zajmowanym przez ZROT i wystawiła protokół z tejże wizji.
Zarząd ZROT:
Marek Migdal – Prezes ZROT
Jarosław Rzepa – Wiceprezes ZROT
Adam Hok – Wiceprezes ZROT
Magdalena Bulikowska – Skarbnik ZROT
Zbigniew Andruszkiewicz – Członek Zarządu
Zbigniew Jagniątkowski – Członek Zarządu
Jacek Kozłowski – Członek Zarządu
Waldemar Miśko – Członek Zarządu
Michał Sutyła – Członek Zarządu
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