ZACHODNIOPOMORSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2018
SKŁAD ZARZĄDU ZROT W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM:
OD 1 STYCZNIA 2018 DO 14 CZERWCA 2018:
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
OD 14 CZERWCA 2018 DO CHWILI OBECNEJ:
Marek Migdal – Prezes ZROT
Sylwia Mytnik - Wiceprezes ZROT
Magdalena Bulikowska – Skarbnik ZROT
Adam Hok – Członek Zarządu
Witold Jabłoński – Członek Zarządu
Grzegorz Jóźwiak – Członek Zarządu
Elżbieta Mitura – Członek Zarządu
Jarosław Rzepa – Członek Zarządu
Maria Skowrońska – Członek Zarządu
ZACHODNIOPOMORSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
realizując swoje zadania statutowe w roku 2018 przeprowadziła między innymi:
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZROT (14 CZERWCA 2018 R.)
Walne Zebranie Członków ZROT miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. W trakcie zebrania
odbyły się m.in. wybory nowego Zarządu ZROT oraz Komisji Rewizyjnej w związku z upłynięciem
kadencji dla członków obu tych organów.
W trakcie zebrania m.in. podjęto uchwały:
1/WZ/2018 ws. zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej ZROT za rok 2017
2/WZ/2018 ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ZROT za okres 01.01-31.12.2017 r.
3/WZ/2018 ws. zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu ZROT za okres 01.0131.12.2017 r.
4/WZ/2018 ws. udzielenia absolutorium Zarządowi ZROT za rok 2017
5/WZ/2018 ws. udzielenia absolutorium Zarządowi ZROT za kadencję 2014-2018
6/WZ/2018 ws. przeznaczenia zysku za 2017 r. na działalność statutową Organizacji w roku 2018
7/WZ/2018 ws. wysokości składki członkowskiej Województwa Zachodniopomorskiego za rok 2018
8/WZ/2018 ws. zatwierdzenia planu pracy ZROT na rok 2018
9/WZ/2018 ws. zatwierdzenia budżetu ZROT na rok 2018
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10/WZ/2018 – 14/WZ/2018 ws. zmian w statucie ZROT
15/WZ/2018 ws. przyjęcia Regulaminu Wyboru Władz ZROT
16/WZ/2018 ws. w sprawie określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej
17/WZ/2018 ws. przyjęcia prac Komisji Uchwał i Wniosków
18/WZ/2018 ws. skierowania do Zarządu ZROT wyników prac Komisji Uchwał i Wniosków
POSIEDZENIA ZARZĄDU ZROT W ROKU 2018
W roku 2018 Zarząd Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej odbył 6 posiedzeń:



6 lutego 2018
5 marca 2018




10 maja 2018
4 czerwca 2018




11 września 2018
19 grudnia 2018

PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH PODCZAS
TARGÓW TURYSTYCZNYCH I INNYCH WYDARZEŃ PROMOCYJNYCH
Przygotowanie i realizacja działań promocyjnych podczas targów turystycznych i innych wydarzeń
promocyjnych w kraju były koordynowane i przygotowywane przez Zachodniopomorską Regionalną
Organizację Turystyczną we współpracy z organizatorami wydarzeń. W przypadku prezentacji na
targach ITB w Berlinie współpracowaliśmy z Polską Organizacją Turystyczną. Ze względu na niewielkie
zainteresowanie członków ZROT i innych partnerów z regionu udziałem w targach turystycznych
prezentacje regionalne przygotowano na poniższych imprezach:
1.
2.
3.
4.
5.

Targi Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu (luty)
Internationale Tourismus-Börse w Berlinie (marzec)
Piknik nad Odrą i Market Tour w Szczecinie (maj)
VI Mistrzostwa Polski i II Mistrzostwa Europy Nordic Walking w Barlinku (wrzesień)
World Travel Show w Nadarzynie (październik)

Dodatkowo dzięki współpracy z Zagranicznym Ośrodkiem POT w Berlinie materiały promocyjne
przygotowane i zebrane przez ZROT były dystrybuowane na targach Boot & Fun w Berlinie (listopad).
Przygotowanie prezentacji targowych to przede wszystkim wspólne działanie z zainteresowanymi
partnerami. ZROT z wyprzedzeniem prowadzi nabory chętnych uczestników prezentacji regionalnych,
aby zamówić odpowiednią powierzchnię do prezentacji. W Przypadku organizacji stoiska
regionalnego na targach krajowych (w halach centrów targowych) ZROT przygotowuje zabudowę
targową w jasny sposób identyfikującą region oraz współwystawców. W przypadku prezentacji
plenerowych zamawiamy odpowiednią powierzchnię/liczbę stoisk dla współwystawców, nadając im
jednocześnie identyfikacje regionalna oraz danego partnera. Udział w prezentacjach okazjonalnych
możliwych do zrealizowania przy innych wydarzeniach (np. VI Mistrzostwa Polski i II Mistrzostwa
Europy Nordic Walking w Barlinku) wynika z bezpośrednich rozmów z organizatorem wydarzenia. W
przypadku targów zagranicznych (np. ITB) stoisko regionalne jest organizowane w ramach Polskiego
Stoiska Narodowego. W tym wypadku za wystrój stoiska odpowiada Polska Organizacja Turystyczna,
ZROT natomiast udostępnia POT materiały graficzne do wykonania wizualizacji, która przybliża
charakter regionu lub jest związana ze współwystawcą albo wydarzeniem, które ma się w regionie
odbyć w danym roku. W przypadku wydarzeń zagranicznych, w których nie uczestniczymy ze względu
na brak zainteresowania w regionie, przekazujemy materiały do Zagranicznego Ośrodka POT, który
realizuje prezentację na danej imprezie.
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Współwystawcy
Tour Salon Poznań: Gmina Barlinek, Gmina Łobez, Gmina Miasto Kołobrzeg, Gmina Miasto Koszalin,
Gmina Miasto Świdwin, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego
ITB Berlin: Gmina Miasto Stargard, Gmina Miasto Szczecin
Piknik nad Odrą/Market Tour: Gmina Barlinek, Gmina Miasto Kołobrzeg, Gmina Miasto Koszalin,
Gmina Police, Gmina Wolin, LOT Czaplinek, LOT Powiatu Łobeskiego, LOT Regionu Kołobrzeg,
Sanatorium Uzdrowiskowe Bałtyk w Kołobrzegu, OW Familijni
World Travel Show: Gmina Miasto Koszalin, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego
Udział ofertowy w targach (zbiorczo): Gmina Borne Sulinowo, Gmina Goleniów, Gmina Łobez, Gmina
Miasto Świnoujście, Gmina Mielno, Gmina Myślibórz, Gmina Police, Gmina Ustronie Morskie, Gmina
Wolin, Lambert Travel Ewa Laskoska, LOT Czaplinek, LOT Regionu Kołobrzeg, LOT Powiatu
Łobeskiego, Szczecinecka LOT, OW Familijni, Pałac w Rymaniu, Pazim Sp. z o.o., Puchacz Travel,
Qualia Hotel Management Sp z o.o., Radisson Blu Hotel Szczecin, Świnoujska Organizacja
Turystyczna, Uzdrowisko Świnoujście, Unity Line ltd. sp. z o.o. Oddział w Polsce,
Fundatorzy nagród w konkursie Pomorze Zachodnie - Podróż z uśmiechem: Gmina Barlinek, Gmina
Goleniów, Gmina Miasto Kołobrzeg, Gmina Miasto Koszalin, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów
Pomorza Środkowego, Gmina Police, Gmina Stepnica, Gmina Wolin, Gmina Miasto Świnoujście, LOT
Czaplinek, LOT Powiatu Łobeskiego, LOT Regionu Kołobrzeg, Sanatorium Uzdrowiskowe Bałtyk w
Kołobrzegu, ZART Sp. z o.o., Żegluga Szczecińska, Gmina Miasto Szczecin, Fun Boat (Holiday Boat).
ORGANIZACJA PODRÓŻY STUDYJNYCH DLA DZIENNIKARZY / TOUROPERATORÓW
Organizacja podróży studyjnych dla dziennikarzy i touroperatorów to skuteczne narzędzie działań
promocyjnych przekładające się w istotny sposób na wzrost przyjazdów turystów do naszego
regionu. Partnerami w organizacji study-tourów i study-pressów są Polska Organizacja Turystyczna,
Zagraniczne Ośrodki POT, ministerstwa, ambasady, konsulaty, redakcje mediów krajowych i
zagranicznych. Działania te skutkują artykułami i audycjami pojawiającymi się w zagranicznych i
krajowych mediach, a w przypadku podróży touroperatorskich wprowadzeniem Pomorza
Zachodniego do katalogów ofertowych zagranicznych biur podróży. Przygotowanie tego typu
podróży (stanowiące przedmiot aktywności ZROT) wymagało skoordynowania zadań z dziedziny
transportu, zakwaterowania i wyżywienia, prezentacji atrakcji i produktów turystycznych, prezentacji
obiektów noclegowych i gastronomicznych, organizacji obsługi pilotów i przewodników.
Podróże dla touroperatorów
1. Podróż studyjna touroperatorów zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Górnej Austrii
(wypoczynek nad Bałtykiem i city-break; współpraca z ZO POT Wiedeń)
2.

Podróż studyjna touroperatorów z Rosji (wypoczynek nad morzem, sanatoria, Spa & Wellness;
współpraca z ZO POT Moskwa)

3.

Podróż studyjna touroperatorów z Chin (city-break; współpraca z ZO POT Pekin oraz z CET w
Brukseli)

Podróże dla dziennikarzy
4.

Podróż studyjna dla dziennikarzy z Irlandii/Wielkiej Brytanii (caravaning; współpraca z ZO POT
Londyn)
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5.

Podróż studyjna dla dziennikarza z Republiki Czeskiej (city-break, turystyka weekendowa,
wypoczynek nad morzem; współpraca MSZ i ambasadą RP w RCz)

6.

Podróż studyjna dla dziennikarzy z Holandii (temat: turystyka piesza i przyrodnicza, współpraca
z ZO POT Amsterdam)

7.

Podróż studyjna dziennikarza z Niemiec (temat: city-break, wydarzenia kulturalne, współpraca z
ZO POT Berlin)
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.: Polskie Radio Szczecin,
TVP Szczecin, Wielkopolska Telewizja Kablowa, Głos Szczeciński, Głos Dziennik Pomorza, Kurier
Szczeciński, insert (w maju) oraz dodatki do Kuriera Szczecińskiego (wiosna, lato, jesień i zima),
Magazyn All Inclusive.
WYKORZYSTANIE NARZĘDZI INTERNETOWYCH
1.

2.

Redakcja portalu pomorzezachodnie.travel to prowadzenie czynności związanych z bieżącą
obsługą redakcyjną portalu, w szczególności: aktualizacja i wprowadzanie danych na podstawie
dostarczonych i znalezionych informacji, weryfikowanie treści i materiałów wprowadzonych
przez inne podmioty (redaktorów terenowych), porządkowanie treści cyfrowych i multimediów,
poprawianie wskazań lokalizacji (GPS). Ponadto ZROT przeprowadza szkolenia dla redaktorów
terenowych. W minionym roku zorganizowano 2 szkolenia z zakresu obsługi panelu
redakcyjnego i wprowadzania danych: w Barlinku (luty) oraz w Koszalinie (czerwiec) oraz
szkolenie dotyczące skutecznego marketingu turystycznego, w tym redakcji tekstów, doboru
ilustracji, przygotowywania relacji internetowych. Zadanie jest realizowane przy systematycznej
współpracy z Wydziałem Społeczeństwa Informatycznego i Informatyki Urzędu
Marszałkowskiego WZP.
Profil ZROT na portalu społecznościowym facebook – profil przeznaczony do promowania
wydarzeń, miejsc, ale także wykorzystywany do komunikowania o działalności ZROT. Obecnie
społeczność naszego profilu to 1316 zarejestrowanych odbiorców oraz 1774 obserwujących
użytkowników. Dotychczas wykorzystujemy organiczny zasięg postów. Największy zasięg
organiczny pojedynczego posta to 2892 wyświetlenia, średnia roczna to ok. 400 odsłon
pojedynczej informacji.

3.

Udostępnianie materiałów i informacji POT oraz Zagranicznym Ośrodkom POT do wykorzystania
i publikacji na stronach w mediach społecznościowych prowadzonych przez Polską Organizacje
Turystyczna i jej ośrodki.

4.

Współpraca z blogerami to w minionym roku przede wszystkim dwa istotne przedsięwzięcia:
1) Współpraca z Fundacją Ruszaj w drogę, której efektem były relacje z Barlinka, ogrodu
dendrologicznego Przelewice, Brzeska i muzeum Woldenberczyków w Dziedzicach na
instagramowym profilu fundacji oraz wspólnie przygotowane szkolenie dla pracowników it
dotyczące m.in. przygotowywania materiałów promocyjnych i realcji instastories.
2) Współpraca z Polską Organizacja Turystyczną przy pierwszej edycji Mistrzostw Blogerów.
Założeniem akcji było, aby w ramach rywalizacji pomiędzy blogerami powstały materiały
promujące każdy region Polski, mające zainspirować indywidualnych turystów organizujących
samodzielnie wypoczynek w Polsce i osoby poszukujące w internecie inspiracji do podróży. Z
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pośród 60 zgłoszonych do konkursu blogerów wytypowano 16, którzy mieli za zadanie
przeprowadzić relacje z wyznaczonego regionu Polski. Podróże i relacje blogerzy przygotowywali
samodzielnie i całkowicie subiektywnie, korzystając jednak z kontaktów, sugestii, podpowiedzi
poszczególnych regionalnych organizacji turystycznych. Po województwie zachodniopomorskim
podróżowała Kaja Wolnicka, autorka bloga „Moi mili” przeznaczonego głównie dla rodzin z
dziećmi. Posty p. Wolnickiej m.in. z Kołobrzegu, Międzyzdrojów, Wolińskiego Parku
Narodowego, Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach czy Ogrodów Hortulus Spectabilis w
Dobrzycy itd. zdobyły uznanie zarówno followersów, jak i jury konkursu. Biorąc pod uwagę
kryteria zasięgu postów oraz ocenę merytoryczna kapituły blog Moi mili i pani Kaja Wolniewicz
za relacje z Pomorza Zachodniego zajęła 3 miejsce w mistrzostwach.
KONKURS NA DOFINANSOWANIE WYDAWNICTW PROMOCYJNYCH
W roku 2018 ZROT zorganizował czwartą edycję Konkursu Wydawniczego dla członków organizacji, w
wyniku którego mogli oni pozyskać dofinansowanie na realizację wydawnictw promocyjnych o
tematyce turystycznej. Dofinansowania przyznano 5 wydawnictwom, tj:
1. Mapa Szlaków Kajakowych Pow. Koszalińskiego, wnioskodawca: Stow. Gmin i Powiatów
Pomorza Środkowego
2. Przewodnik Wędkarski 2018, wnioskodawca: Lokalna Organizacja Turystyczna Czaplinek
3. Perły Turystyczne Bornego Sulinowa, Czaplinka, Połczyna Zdroju I Szczecinka, wnioskodawca:
Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna
4. Gmina Dziwnów Dla Turysty, Żeglarza, Sportowca, Inwestora, wnioskodawca: Gmina Dziwnów
- Miejski Ośrodek Sportu i Kultury
5. Mapa Turystyczna Szczecina "Żegluj Po Szczecinie", wnioskodawca: Pazim Sp. z o.o.
KONKURS NA NAJLEPSZY PRODUKT TURYSTYCZNY – CERTYFIKAT POT
To coroczny konkurs prowadzony przez Polską Organizację Turystyczną. Na terenie woj.
zachodniopomorskiego partnerem regionalnym jest Zachodniopomorska Regionalna Organizacja
Turystyczna, która przeprowadza etap regionalny i kwalifikacje do etapu krajowego konkursu na
„Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT”, w którym wyłaniane są najciekawsze i najbardziej
rozwojowe produkty turystyczne z całego kraju. W trakcie naborów aplikacji do konkursu pracownicy
ZROT służą 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. W roku
2018 do etapu krajowego w konkursie o Złoty Certyfikat POT został zgłoszony Skansen Centrum
Słowian i Wikingów w Wolinie.
ZEBRANIA, KONFERENCJE, SPOTKANIA, SZKOLENIA
 Wyjazd Studyjny do Gdańska - celem wspólnego wyjazdu były 4 punkty programu, mając:
 spotkanie z przedstawicielami Gdańskiej Organizacji Turystycznej (Łukaszem Wysockim Prezesem GOT oraz z zasiadającymi w Radzie GOT: panią Aleksandrą Dulkiewicz - Zastępcą
Prezydenta Miasta Gdańska oraz Andrzejem Bojanowskim - Prezesem Związku Miast i Gmin
Morskich) - w kilkugodzinnej rozmowie uczestnicy wyjazdu mieli okazję zapoznać się
zasadami funkcjonowania i sposobem finansowania GOT oraz działalność promocyjną,
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informacyjną, prowadzeniem i obsługą karty turysty, organizacją dużych wydarzeń,
Convention Beruau itp.
 udział w warsztatach i konferencji Nowe Trendy w Turystyce 2018 - To jedno z
najważniejszych i największych spotkań branży turystycznej w Polsce. Zarówno część
odbywająca się na scenie głównej, jak poszczególne sceny warsztatowe to solidna porcja
wiedzy i świeżego spojrzenia na funkcjonowanie w biznesie, wybory turystów, nowoczesne
technologie i ich wykorzystywanie w zarządzaniu, marketingu i promocji turystycznej.
 wizyta na gdańskich targach Free Time Festiwal - interesowało nas jak duże jest to
wydarzenie, a przede wszystkim jaka jest frekwencja publiczności. Zastanawiając się, czy
stanąć tu w przyszłym roku z zachodniopomorskim stoiskiem postanowiliśmy porozmawiać z
wystawcami, wypytując o ich ocenę tych targów. Ich opinia była zgodna „warto się tu
wystawić, bo ludzie są naprawdę zainteresowani”.
Elementem uzupełniającym tę podróż była wizyta w Muzeum II Wojny Światowej - to przykład
bardzo ciekawego koncepcyjnie (i architektonicznie) produktu turystycznego Gdańska,
opowiadającego o trudnej wojennej historii Polski i Europy i wynikłych z tego konsekwencjach.
 5 spotkań konsultacyjnych pn. Subregionalne Forum Turystyki Pomorza Zachodniego.
Spotkania odbyły się w pięciu lokalizacjach naszego regionu:
1) region południowo-zachodni spotkał się w Barlinku (22.05.2018),
2) w Drawsku Pomorskim (24.05.2018) zorganizowano spotkanie dla południowowschodniej części regionu,
3) część północno-zachodnia spotkała się w Łukęcinie (29.05.2018)
4) a część północno-wschodnia w Koszalinie (7.06.2018).
5) W Szczecinie (5.06.2018) odbyło się spotkanie dla obszaru metropolitalnego.
Każde spotkanie składało się z dwóch części.
 Pierwsza to prezentacja działań prowadzonych przez Urząd marszałkowski, ZROT oraz
gminy biorące udział w spotkaniu.
 Druga część to dyskusja, której celem była identyfikacja wspólnych obszarów aktywności
i współpracy Województwa, ZROT, JST i podmiotów zainteresowanych rozwojem
gospodarki turystycznej w regionie oraz zidentyfikowane pojawiających się problemów zarówno w rozwijaniu oferty turystycznej, współpracy między podmiotami a
samorządami, w działaniach promocyjnych jak i prowadzeniu działalności gospodarczej
w branży turystycznej.
 Jak myślisz? Jak działasz? Odkryj swój potencjał z FRIS® - warsztaty aktywizacyjnorozwojowe FRIS oparte na aspektach psychologii poznawczej, zestawach analiz i ćwiczeń
podnoszących efektywność w procesach komunikacji, sprzedaży i zarządzania. Szkolenie
zorganizowane dla członków ZROT oraz przedstawicieli branży turystycznej.
 Regionalne obchody Światowego Dnia Turystyki (28 - 29 września 2018). Regionalne
obchody z okazji dorocznego święta branży turystycznej, na które zaproszono członków
ZROT, zostały zorganizowane w Starej Rzeźni. W trakcie uroczystej gali wręczono m.in.
Certyfikaty ZROT dla najlepszych produktów turystycznych Pomorza Zachodniego oraz
statuetkę Ambasadora Turystyki Pomorza Zachodniego.
 Skuteczny marketing turystyczny, czyli jak zainteresować ofertą turystyczną współczesnego
turystę – szkolenie dla pracowników biur informacji turystycznej oraz pracowników
podmiotów zarządzających praca informacji turystycznych. Szkolenie dotyczyło zagadnień

6

poprawnego i atrakcyjnego z punktu widzenia turysty tekstu promocyjnego do drukowanych
i internetowych działań promocyjnych, psychologii w marketingu, oraz dostępnych narzędzi i
sposobów dystrybucji informacji turystycznej (elektronicznie i analogowo). Elementem
szkolenia była także wizyta studyjna, w trakcie której uczestnicy poznawali produkty i
atrakcje turystyczne gmin Barlinek i Przelewice, a także odbywali instruktaż z prowadzenia
relacji internetowej za pomocą kanału Instagram.
 Seminarium pt. „Produkt Turystyki Wiejskiej” – spotkanie przygotowane przez Polską
Federację Turystyki Wiejskiej „GG” oraz Lokalną Organizację Turystyczną „Kraina Lessowych
Wąwozów” na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju. ZROT przygotował i prowadził
część panelu pn. „Dyskusja na temat modelu współpracy instytucjonalnej w zakresie rozwoju
i
promocji
produktu
turystycznego
w
turystyce
wiejskiej
województwa
zachodniopomorskiego”
 Spotkania konsultacyjne - 2018 r. to m.in. kontynuowanie przez Prezesa ZROT spotkań
konsultacyjnych z przedstawicielami różnych urzędów i instytucji na temat możliwości
współpracy w zakresie możliwości podejmowania wspólnych przedsięwzięć, wzajemnego
wsparcia i współpracy w działaniach związanych z rozwojem i promocją turystyki. Rozmowy
prowadzono m.in. z:
 Akademia Sztuki w Szczecinie (Rektor Dariusz Dyczewski)
 Gmina Miasto Szczecin (Zastępca Prezydenta Krzysztof Soska)
 Kurier Szczeciński (Prezes Tomasz Kowalczyk oraz Wiceprezes Andrzej Łapkiewicz)
 Morskie Centrum Nauki (Dyrektor Witold Jabłoński)
 Politechnika Koszalińska (dr hab. Jacek Borzyszkowski)
 Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZP (Dyrektor Leszek Jastrzębski)
 Uniwersytet Szczeciński (dr Zbigniew Głąbiński – WNoZ, Beata Meyer – WZiEU)
 Zespół Parków Krajobrazowych WZP (Dyrektor Dorota Janicka)
 Gazety Wyborczej w Szczecinie (Redaktor Naczelna Paula Skalnicka-Kirpsza)
INNE SPOTKANIA I KONFERENCJE
1.

Spotkanie robocze Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru Natura 2000 Brzeźnicka Węgorza,
Węgorzyno, (18.01.2018)
2. Podsumowanie turystyczne roku 2017 w Gminie Barlinek (15.02.2018)
3. Konferencja Meetings Week Poland 2018, Warszawa (19.03.2018)
4. Transgraniczny marketing dla branży turystycznej – nowoczesne kanały komunikacji, Koszalin
(20.03.2018)
5. Spotkanie robocze projektu LAST-MILE – zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w
regionach turystycznych nt. organizacji potencjalnej autobusowej linii turystycznej na Wyspie
Wolin, Kamień Pomorski (28.3.2018)
6. Konferencja Turystyczna Marka Terytorialna - tworzenie, rozwój, promocja. Turystyka
prozdrowotna i aktywna - trendy, wyzwania, specjalizacje, Kielce (20.04.2018)
7. Spotkanie robocze Regionalnych Organizacji Turystycznych, Kielce (21.04.2018)
8. Posiedzenie Zespołu Merytorycznego ds. Turystyki przy Konwencie Marszałków RP, Opole (1618.05. 2018)
9. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Forum ROT (18.06.2018)
10. Obchody 15-lecia LOT Pojezierza Drawskiego, Złocieniec (13.07.2018)
11. Obchody 15-lecia Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Kluczbork (13-15.09.2018)
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12. Spotkanie robocze Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych, POT, IGHP dotyczące
ewentualnych zmian ustawy o POT oraz wprowadzenia opłaty turystycznej (27.08.2018)
13. Konferencja „Media i Turystyka”, Darłowo (31.08.2018)
14. Otwarcie VI Mistrzostw Polski i II Mistrzostw Europy w Nordic Walking, Barlinek (14.09.2018)
15. Konferencja podsumowująca projekt: LAST-MILE – zrównoważona mobilność na obszarze
ostatniej mili w regionach turystycznych, Szczecin (19.09.2018)
16. Obchody 15-lecia Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Gdańsk (4.10.2018)
17. VI Forum POT-ROT-LOT, Kraków (29-30.10.2018)
18. Obchody 15-lecia Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, Warszawa (21.11.2018)
19. Seminarium nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Turystyce, Warszawa (23.11.2018)
20. Forum Agentów Biur Podróży, Warszawa (23.11.2018)
21. Walne Zgromadzenie FORUM Informacji Turystycznej, Zamość (3-5.12.2018)
22. Posiedzenie Zespołu Merytorycznego ds. turystyki przy Konwencie Marszałków RP, Warszawa
(12-13.12.2018)
UDZIELONE PATRONATY ZROT
Etap regionalny XLVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego –
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.
Seminarium "Produkt Turystyki Wiejskiej" – przygotowane przez Polską Federację Turystyki
Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” we współpracy ze ZROT. Wykłady i warsztaty dotyczyły
tendencji rozwoju turystyki wiejskiej, identyfikacji głównych barier w działalności tego typu oraz
prezentacji dobrych praktyk rozwoju turystyki wiejskiej w Niemczach.
X Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Marketing turystyczny" - organizatorami
konferencji były: Instytut Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wraz z
Oddziałem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie. Celem konferencji było
przybliżenie problematyki marketingu turystycznego, zwłaszcza zagadnień dotyczących:
 marketingu mix – instrumentów wewnętrznych, tworzących plan marketingowy
przedsiębiorstwa turystycznego,
 otoczenia – zewnętrznych możliwości i zagrożeń (takich jak: wymagania konsumenta,
zachowania konkurentów, polityka społeczno-gospodarcza),
 procesu dostosowania – strategicznych decyzji, w wyniku których koncepcja marketingu mix
i polityka wewnętrzna firmy zostają odpowiednio dostosowane do sił rynkowych.
II Gra Miejska „Skarb Landrata” w Gryficach – gra miejska to forma rozrywki, której celem jest
rozwiązanie określonej zagadki. Jednak by tego dokonać, trzeba pokonać określoną trasę
miejską i odnaleźć rozlokowane na niej wskazówki. Gra zawsze wiąże się z poznawaniem historii
miasta i np. związanego z grą epizodu z historii miasta.
Obchody 15-lecia działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej Pojezierza Drawskiego w
Złocieńcu – jubileusz powstania i funkcjonowania jednego z wieloletnich partnerów i członków
ZROT, stowarzyszenia zajmującego się promocją turystyczną Pojezierza Drawskiego, a w
szczególności gminy Złocieniec.
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Festyn rodzinny "Piknik Nad Odrą" i Targi Turystyczne Market Tour w Szczecinie – 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 Zachodniego. Patronat udzielany przez ZROT jest jednocześnie
rekomendacją dla Polskiej Organizacji Turystycznej oraz polskich regionów do uczestniczenia w
tym wydarzeniu z prezentacją swojej oferty.
Konferencja „Media a Turystyka” – 6 edycja dorocznej debaty organizowanej przez Darłowską
Lokalną Organizację Turystyczną. Projekt jest miejscem dyskusji na temat obecnego stanu
turystyki w Polsce, a także pokazuje jak ważna jest turystyka dla gospodarki, zarówno lokalnej,
jak i narodowej.
VI Mistrzostwa Polski i II Mistrzostwa Europy Nordic Walking w Barlinku – wydarzenie
międzynarodowe o charakterze sportowo-rekreacyjnym promujące gminę Barlinek, jej ofertę
turystyczną i jej sztandarowy produkt turystyczny, czyli Europejską Stolicę Nordic Walking.
Światowy Dzień Turystyki na Wydziale Nauk o Ziemi – okolicznościowe prelekcje poświęcone
turystyce kulturowej i podróżniczej przygotowane przez pracowników Katedry Turystyki
Wydziału Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Szczecińskim.
Gra Miejska „Szlak Powieści” w Szczecinie – zorganizowana przez Fundację Aktywnej
Rehabilitacji dla uczestników niepełnosprawnych. Osnową gry była powieść Leszka Hermana
„Sedinum” odnosząca się do tajemnic Szczecina związanych z książętami pomorskimi z rodu
Gryfitów.
Konferencja „Wpływ zrównoważonej turystyki na rozwój Lokalny miasta Kołobrzeg” –
konferencja zorganizowana przez Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno-Uzdrowiskowe w
Kołobrzegu, wieloletniego członka ZROT, poświęcona kwestiom organizowania tzw. turystyki
zrównoważonej i jej ekonomicznego i społecznego wpływu na rozwój miasta.
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.
WYDAWNICTWA I GADŻETY PROMOCYJNE
Na początku roku zakończono prace redakcyjne i wydano katalog POMORZE ZACHODNIE. REGION
DLA CIEBIE w polskiej wersji językowej. Pierwotnie zakładaliśmy wznowienie zaktualizowanego
wydawnictwa „Pomorze Zachodnie. Odkryj Region”, jednak w czasie prac redakcyjnych wyłoniła się
konieczność poszerzenia folderu o nowe treści, a także zweryfikowania wcześniejszych artykułów ze
względu na zmiany, jakie pojawiły się w regionie. Zdecydowaliśmy też o zmianie formatu, tak by
nowy nawiązywał do katalogów wydawanych przez Urząd Marszałkowski. Zmiana tytułu
wydawnictwa to zabieg marketingowy, sugerujący zbliżenie do odbiorcy, nastawienie na jego
potrzeby. Wersje niemiecka WEST POMERANIA. EINE REGION FÜR DICH i angielska WEST
POMERANIA. THE REGION FOR YOU zostały wydrukowane w sierpniu. Obu wersjom obcojęzycznym
nadano nr ISBN, co pozwoliło nam obniżyć znacznie koszty publikacji.
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W I połowie 2018 r. zostały także wydane: biuletyn ZROT pt. RAZEM MOŻNA WIĘCEJ (poświęcony
roli i działalności Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej) oraz folder
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017.
Gadżety promocyjne wyprodukowane w roku 2018:
1. czapki bawełniane z nadrukiem - 100 szt.
2. worki turystyczne z nadrukiem - 200 szt
3. lazybag z nadrukiem - 50 szt.
4. kubki turystyczne z grawerem - 100 szt
5. kubki ceramiczne z nadrukiem - 100 szt.
6. bidony turystyczne z nadrukiem - 100 szt.
CZŁONKOWIE ZROT
W trakcie roku z listy członków skreślono 6 podmiotów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bursztynowy Pałac
Golf Amber Baltic Sp. z o.o.
Lokalna Organizacja Turystyczna ZIEMIA DRAWSKA
Szczecińska Organizacja Turystyczna
Wałecka Lokalna Organizacja Turystyczna
Stowarzyszenie Miłośników Golfa "Golf and Relax"

W tym okresie w skład członków przyjęto 1 podmiot:
1. Morskie Centrum Nauki w Szczecinie
W dniu 31 grudnia 2018 r. ZROT liczyła 70 członków.

Zarząd ZROT:
Marek Migdal – Prezes ZROT
Sylwia Mytnik - Wiceprezes ZROT
Magdalena Bulikowska – Skarbnik ZROT
Adam Hok – Członek Zarządu
Witold Jabłoński – Członek Zarządu
Grzegorz Jóźwiak – Członek Zarządu
Elżbieta Mitura – Członek Zarządu
Jarosław Rzepa – Członek Zarządu
Maria Skowrońska – Członek Zarządu
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