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Wstęp 
 

Celem raportu pn. „Analiza stanu bieżącego wykorzystania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w turystyce” jest określenie i diagnoza bieżącej 

sytuacji stopnia, skali i zakresu wykorzystania technologii informacyjno – 

komunikacyjnych w regionalnej gospodarce turystycznej. W raporcie 

przeprowadzono analizę najważniejszych takich elementów jak: portale internetowe  

i strony www pod kątem zamieszczania danych związanych z turystyką, 

wykorzystywanie systemów on-line w zakresie sprzedaży oferty turystycznej, 

dostępne dla sektora turystyki i faktycznie wykorzystywane w gospodarce 

turystycznej regionu systemy GDS i CRS, zasoby baz danych (w tym WebGIS), stan 

informacji turystycznej. W ramach analizy przeprowadzono audyt systemów 

informacji turystycznej w regionie, a także stopnia ich zaawansowania  

oraz aktualności. Zbadano również stan wdrażania komponentu e-turystyka  

w ramach projektu E-Dolny Śląsk realizowanego przez Samorząd Województwa. 

Ponadto w raporcie przeprowadzono analizę stosowanych w promocji turystycznej 

technologii informacyjno – komunikacyjnych. Dodatkowo pokazana została skala 

popytu na usługi w ramach e-turystyki oraz prognoza zmian w tym zakresie  

z uwzględnieniem pespektywy 3 i 5 letniej (lata 2011 – 2016). 

Raport realizowany jest w ramach projektu systemowego pn. „Ocena szans 

rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012”  

w poddziałaniu 8.1.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt polega na 

przeprowadzeniu badań i analiz dotyczących prognoz, jaki wpływ na sektor 

turystyczny będzie miała organizacja EURO 2012 oraz tendencji rozwojowych, cyklu 

koniunkturalnego branży turystycznej i analizy potrzeb sektora turystycznego  

w dziedzinie kapitału ludzkiego. Projekt poprzez analizy wskaże, jakie powinny być 

kierunki kształcenia kobiet i mężczyzn w stosunku do oczekiwań sektora gospodarki 

turystycznej w regionie. 
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Metodyka 
 

W ramach raportu „Analiza stanu bieżącego wykorzystania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w turystyce” przeprowadzono badania własne 

dotyczące trzech komponentów: 

• Komponent A polegał na przeprowadzeniu badania gmin Województwa 

Dolnośląskiego, 

• Komponent B polegał na przeprowadzeniu badania wśród podmiotów 

gospodarczych działających w sektorze turystyki w Województwie 

Dolnośląskim, 

• Komponent C polegał na przeprowadzeniu badania wśród podmiotów 

gospodarczych działających w sektorze turystyki w kraju. 

Przedmiotowe badania zostały przeprowadzone w formie wywiadów 

telefonicznych w systemie CATI w okresie 13.-22.07.2011r.1 Szczegółową 

metodologię, cel główny i cele szczegółowe poszczególnych komponentów 

przeprowadzonego badania przedstawiono w załącznikach numer 1 (s.184) i 2 

(s.196).  

Ponadto Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. przeprowadziła własne 

badania 

- pilotażowe badanie stron internetowych biur podróży i obiektów noclegowych 

(rozdział 2 ), 

- audyt wszystkich systemów informacji turystycznej w regionie i stopnia ich 

zaawansowania oraz aktualności (rozdział 5), 

- ocenę zasobów kadrowych IT z wykorzystaniem metody Mystery Check wg 

koncepcji POT (podrozdział 5.1.). 

 

Wykaz poszczególnych przeprowadzonych badań znajduje w poniższej tabeli.

                                            
1 Badania cząstkowe były prowadzone w różnych terminach. Dla komponentu A badanie 
przeprowadzono w dniach 13 i 14.07.2011. Dla komponentu B w dniach 15, 16 i 18.07.2011,  
dla komponentu C w dniach 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22.07.2011. 
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Przeprowadzone badanie Termin badania Wykresy obrazujące wyniki badania 
Badanie pilotażowe - Stopień 
wykorzystania oraz możliwości 
techniczne systemów internetowych 
sprzedaży oferty turystycznej 

06 - 13.07.2011  

Wykres 18. Wyniki analizy wg wybranych kategorii stron internetowych biur podroży zrzeszonych 
w Dolnośląskiej Izbie Turystyki funkcjonujących na Dolnym Śląsku w roku 2011. 
Wykres 19. Wyniki analizy stron internetowych wybranych obiektów hotelowych  
na Dolnym Śląsku w roku 2011 wg 10 autorskich kryteriów. 

Komponent A  
Badanie gmin Województwa 
Dolnośląskiego 

13-14.07.2011. 

Wykres 3. Wynik badania jednostek samorządów terytorialnych na Dolnym Śląsku  
w 2011 roku – wg kryterium płci ankietowanych pracowników urzędów gmin  
odpowiedzialnych za serwisy internetowe w podziale na charakter gmin. 
Wykres 4. Wynik badania jednostek samorządów terytorialnych na Dolnym Śląsku  
w 2011 roku – wg kryterium stażu pracy ankietowanych pracowników odpowiedzialnych za 
serwisy internetowe urzędów gmin. 
Wykres 5. Wynik badania jednostek samorządów terytorialnych na Dolnym Śląsku  
w 2011 roku – wg kryterium stanowiska pracy pracowników odpowiedzialnych  
za serwisy internetowe gmin, którzy wzięli udział w ankiecie. 
Wykres 6. Wynik badania jednostek samorządów terytorialnych w podziale na charakter gmin w 
2011 roku na Dolnym Śląsku –wg kryterium zawartości informacji turystycznych umieszonych na 
stronach internetowych. 
Wykres 7. Wynik badania jednostek samorządów terytorialnych na Dolnym Śląsku w 2011 roku – 
wg kryterium informacji  
o usługach turystycznych umieszczanych na stronach internetowych jednostek samorządów 
terytorialnych. 
Wykres 8. Wynik badania jednostek samorządów terytorialnych w podziale  
na charakter gmin w 2011 roku na Dolnym Śląsku – wg kryterium miejsca umieszczania informacji 
turystycznych przez jednostki samorządów terytorialnych. 
Wykres 9. Wynik badania jednostek samorządów terytorialnych na Dolnym Śląsku  
w 2011 roku - wg kryterium korzystania z typu serwera przez jednostki samorządów terytorialnych. 
Wykres 10. Wynik badania jednostek samorządów terytorialnych na Dolnym Śląsku w 2011 roku - 
wg kryterium korzystania przez jednostki samorządów terytorialnych  
w prowadzeniu strony internetowej z usług firmy zewnętrznej. 
Wykres 11. Wynik badania jednostek samorządów terytorialnych na Dolnym Śląsku w 2011 roku – 
wg kryterium rodzaju systemu informatycznego z jakiego korzystają gminy przy prowadzenie 
portali internetowych. 
Wykres 12. Wynik badania jednostek samorządów terytorialnych na Dolnym Śląsku w 2011 roku - 
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wg kryterium formy aktualizacji informacji turystycznych na stronach internetowych jednostek 
samorządów terytorialnych w podziale na charakter gmin. 
Wykres 13. Wynik badania jednostek samorządów terytorialnych na Dolnym Śląsku w 2011 roku – 
wg kryterium częstotliwość aktualizacji informacji turystycznych  
na stronach internetowych w podziale na charakter gmin. 
Wykres 14. Wynik badania jednostek samorządów terytorialnych na Dolnym Śląsku w 2011 roku – 
wg kryterium zakresu usług, jakie można wykonywać na stronach internetowych gmin. 
Wykres 15. Wynik badania jednostek samorządów terytorialnych na Dolnym Śląsku w 2011 roku – 
wg kryterium zakresu usług  
w dziedzinie nowoczesnych technologii internetowych i powiązanych dostępnych na stronach 
internetowych gmin. 
Wykres 16. Wynik badania jednostek samorządów terytorialnych na Dolnym Śląsku w 2011 roku – 
wg kryterium planów gmin odnośnie korzystania w przyszłości  
z narzędzi w dziedzinie nowoczesnych technologii internetowych. 
Wykres 17. Wynik badania jednostek samorządów terytorialnych na Dolnym Śląsku w 2011 roku – 
wg kryterium planów skorzystania z narzędzi internetowych przez gminy. 

Komponent B  
wśród podmiotów gospodarczych 
działających w sektorze turystyki 
w Województwie Dolnośląskim 

15.-18.07.2011 

Wykres 20. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze turystyki na 
Dolnym Śląsku w 2011 roku– wg kryterium wykorzystanie kanałów  
w sprzedaży swojej oferty. 
Wykres 21. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze turystyki na 
Dolnym Śląsku w 2011 roku – wg kryterium korzystania z serwera  
do prezentacji własnego portalu internetowego. 
Wykres 22. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze turystyki na 
Dolnym Śląsku w 2011 roku – wg kryterium możliwości samodzielnego zarządzania treścią CMS 
strony internetowej. 
Wykres 23. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze turystyki na 
Dolnym Śląsku w 2011 roku – wg kryterium korzystania z usług firmy zewnętrznej w prowadzeniu 
strony internetowej. 
Wykres 24. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze turystyki na 
Dolnym Śląsku w 2011 roku – wg kryterium osoby dokonującej aktualizacji strony internetowej 
bezpośrednio na serwerze. 
Wykres 25. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze turystyki na 
Dolnym Śląsku w 2011 roku – wg kryterium możliwości techniczno-merytorycznych serwisów 
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turystycznych na stronach internetowych. 
Wykres 27. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze turystyki na 
Dolnym Śląsku w 2011 roku – wg kryterium potrzeb inwestycyjnych we własną stronę WWW. 
Wykres 42. Rodzaje Globalnych Systemów Dystrybucyjnych wykorzystywanych przez biura 
podróży Dolnego Śląska – stan na 2011 rok. 
Wykres 43. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze turystyki na 
Dolnym Śląsku w 2011 roku – wg kryterium wykorzystywania Komputerowych Systemów 
Rezerwacyjnych CRS. 
Wykres 60. Wynik badania jednostek samorządów terytorialnych na Dolnym Śląsku w 2011 roku – 
wg kryterium wykazu usług  
w dziedzinie nowoczesnych technologii informatycznych, jakie powinny być realizowane w ramach 
systemu e-Dolny Śląsk. 
Wykres 62. Wynik badania jednostek samorządów terytorialnych na Dolnym Śląsku w 2011 roku – 
wg kryterium wykazu nowoczesnych technologii informatycznych używanych przez gminy w 
celach promocyjnych. 
Wykres 63. Wynik badania jednostek samorządów terytorialnych na Dolnym Śląsku  
w 2011 roku – wg kryterium kanałów promocji atrakcji turystycznych stosowanych przez gminy. 
Wykres 64. Wynik badania jednostek samorządów terytorialnych na Dolnym Śląsku  
w 2011 roku – wg kryterium innych kanałów promocji atrakcji turystycznych używanych przez 
gminy. 
Wykres 65. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze turystyki na 
Dolnym Śląsku w 2011 roku – wg kryterium kanały promocyjne wykorzystywane poprzez podmioty 
w celu promocji swojej działalności. 
Wykres 66. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze turystyki na 
Dolnym Śląsku w 2011 roku – wg kryterium wykazu nowoczesnych technologii informatycznych 
używanych w celach promocyjnych. 

Komponent C 
Badanie wśród podmiotów 
gospodarczych działających w 
sektorze turystyki w kraju. 

13-22.07.2011 

Wykres 28. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze turystyki w Polsce 
w 2011 roku – wg kryterium wykorzystanie kanałów dystrybucji  
w rezerwacji swojej oferty. 
Wykres 29. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze turystyki w Polsce 
w 2011 roku – wg kryterium wykorzystanie kanałów  
sprzedaży swojej oferty. 
Wykres 30. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze turystyki w Polsce 
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w 2011 roku – wg kryterium korzystania z serwera 
do utrzymywania własnego portalu internetowego. 
Wykres 31. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze turystyki w Polsce 
w 2011 roku – wg kryterium możliwości samodzielnego zarządzania treścią CMS strony 
internetowej. 
Wykres 32. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze turystyki w Polsce 
w 2011 roku – wg kryterium rodzajów systemów informatycznych, w jakich są stworzone strony 
internetowe podmiotów. 
Wykres 33. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze turystyki w Polsce 
w 2011 roku – wg kryterium korzystania z usług firmy zewnętrznej w prowadzeniu strony 
internetowej. 
Wykres 34. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze turystyki w Polsce 
w 2011 roku – wg kryterium osoby dokonującej aktualizacji informacji turystycznych na stronie 
bezpośrednio na serwerze. 
Wykres 35. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze turystyki w Polsce 
w 2011 roku – wg kryterium możliwości techniczno-merytorycznych serwisów turystycznych stron 
internetowych. 
Wykres 36. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze turystyki w Polsce 
w 2011 roku – częstotliwość rezerwacji usług turystycznych przez internautów w miesiącu poprzez 
strony internetowe podmiotów. 
Wykres 37. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze turystyki w Polsce 
w 2011 roku – częstotliwość zakupu usług turystycznych  
w miesiącu poprzez strony internetowe podmiotów. 
Wykres 38. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze turystyki w Polsce 
w 2011 roku – częstotliwość kontaktowania się internauty  
w miesiącu z informacją turystyczną za pośrednictwem stron internetowych podmiotów. 
Wykres 39. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze turystyki w Polsce 
w 2011 roku – w kryterium dostępności usług w dziedzinie nowoczesnych technologii 
internetowych i powiązanych stronie www? 
Wykres 40. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze turystyki w Polsce 
2011 roku – wg kryterium potrzeb inwestycyjnych we własną stronę WWW. 
Wykres 44. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze turystyki w Polsce 
w 2011 roku – wg kryterium wykorzystywania Globalnych Systemów Dystrybucyjnych. 
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Wykres 45. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze turystyki w Polsce 
w 2011 roku – wg kryterium wykorzystywania Komputerowych Systemów Rezerwacyjnych CRS. 
Wykres 67. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze turystyki w Polsce 
w 2011 roku – wg kryterium kanały promocyjne poprzez które podmioty promują swoje 
działalności. 
Wykres 68. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze turystyki w Polsce 
w 2011 roku – wg kryterium wykazu nowoczesnych technologii informatycznych używanych w 
celach promocyjnych. 

Audyt wszystkich systemów 
informacji turystycznej w regionie  
i stopnia ich zaawansowania oraz 
aktualności.  

  

Wykres 45. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze turystyki w Polsce 
w 2011 roku – wg kryterium wykorzystywania Komputerowych Systemów Rezerwacyjnych CRS. 
Wykres 46. Poziom informacji o obiektach dóbr kultury w badanych serwisach internetowych 
punktów IT z Dolnego Śląska – stan na 2007r. 
Wykres 47. Poziom informacji o obiektach dóbr kultury w badanych serwisach internetowych 
punktów IT z Dolnego Śląska – stan na 2011r. 
Wykres 48. Wybrane rodzaje produktów turystycznych w badanych serwisach internetowych 
punktów IT z Dolnego Śląska – stan na 2007r. 

Ocena zasobów kadrowych IT z 
wykorzystaniem metody Mystery 
Check wg koncepcji POT.  

07.07.2011 
/11.07.2011r 

Wykres 50. Reakcja punktów IT na zapytanie potencjalnego klienta w języku polskim 
przeprowadzone w dniu 07.07.2011r. z wykorzystaniem metody „Mystery Check  
wg koncepcji POT”.  
Wykres 53. Zestawienie procentowe ilości odpowiedzi nadesłanych przez punkty Informacji 
Turystycznej z dnia 18.07.2011r. z wykorzystaniem metody „Mystery Check wg koncepcji POT”. 
Wykres 54. Zestawienie procentowe ilości odpowiedzi nadesłanych przez  
punkty Informacji Turystycznej wg powitania. Dane z dnia 18.07.2011r.  
z wykorzystaniem metody „Mystery Check wg koncepcji POT”. Porównanie wyników  
w języku polskim i angielskim. 
Wykres 55. Zestawienie procentowe ilości odpowiedzi nadesłanych przez punkty Informacji 
Turystycznej wg aspektów formalnych odpowiedzi. Dane z dnia 18.07.2011r. z wykorzystaniem 
metody „Mystery Check wg koncepcji POT”. Porównanie wyników w języku polskim i angielskim. 
Wykres 56. Zestawienie procentowe ilości odpowiedzi nadesłanych przez punkty Informacji 
Turystycznej wg noclegu, wyżywienia, kosztów. Dane z dnia 18.07.2011r. z wykorzystaniem 
metody „Mystery Check wg koncepcji POT”. Porównanie wyników  
w języku polskim i angielskim. 
Wykres 57. Zestawienie procentowe ilości odpowiedzi nadesłanych przez punkty Informacji 
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Turystycznej wg propozycji z linkami do stron www, załącznikami  
do wiadomości. Dane z dnia 18.07.2011r. z wykorzystaniem metody „Mystery Check wg koncepcji 
POT”. Porównanie wyników badań przeprowadzonych języku polskim  
i angielskim. 
Wykres 58. Zestawienie procentowe ilości odpowiedzi nadesłanych przez punkty Informacji 
Turystycznej wg propozycji, kosztów noclegu, wyżywienia, koszty atrakcji w hotelu, linki do stron 
www, propozycji w dalszych etapach, rezerwacji. Dane z dnia 18.07.2011r. z wykorzystaniem 
metody „Mystery Check wg koncepcji POT”. Porównanie wyników badań w języku polskim i 
angielskim. 
Wykres 59. Zestawienie procentowe ilości odpowiedzi nadesłanych przez punkty Informacji 
Turystycznej wg atrakcji turystycznych. Dane z dnia 18.07.2011r.  
z wykorzystaniem metody „Mystery Check wg koncepcji POT”. Porównanie wyników  
w języku polskim i angielskim.  

Źródło: Opracowanie własne. 
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1. Analiza portali internetowych oraz stron www jednostek 
samorządu terytorialnego  w  sferze oferowania produktów 
turystycznych 

 

W miarę wzrostu dostępności do technologii informacyjno – komunikacyjnych, 

rośnie rola Internetu, jako czynnika  o  coraz większym znaczeniu dla rozwoju 

gospodarki turystycznej regionu. Jak wskazują cykliczne badania ruchu 

turystycznego przeprowadzane m.in. przez Dolnośląską Organizację Turystyczną  

w latach 2006-20102, drugim głównym źródłem informacji  o  regionie jest Internet  

(z badań wynika, że pozyskiwanie informacji poprzez Internet jest tym większe, im 

większa jest odległość turysty od docelowego miejsca pobytu)3. Z badań wynika 

także, że turyści organizują swoje wyjazdy w zdecydowanej większości 

indywidualnie. W związku z tym istnieje duże prawdopodobieństwo, że Internet 

stanie się ważnym źródłem informacji przy podejmowaniu decyzji o wyjeździe. 

Rola Internetu jako medium wymiany informacji będzie rosła najprawdopodobniej  

w tempie prognozowanym na wykresie nr 2.   

                                            
2 Patrz wykres nr 1. 
3 A. Dołęga, Badania ruchu Turystycznego Dolnym Śląsku i we Wrocławiu - 2007, Dolnośląska 
Organizacja Turystyczna, Wrocław, 2007. 
(http://www.dot.org.pl/images/file/Badanie_Ruchu_Turystycznego_na_Dolnym_Slasku_2007.pdf). 
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Wykres 1. Źródła informacji o Dolnym Śląsku wśród potencjalnie korzystających  
i korzystających z oferty turystów w latach 2006 – 2010. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Badanie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku – sezon 
letni 2006 Dolnośląska Organizacja turystyczna, Wrocław, 2007. 
(http://www.dot.org.pl/images/file/Badanie_Ruchu_Turystycznego_na_Dolnym_Slasku_sezon_letni_2
006.pdf), Badania ruchu Turystycznego Dolnym Śląsku i we Wrocławiu - 2007, Dolnośląska 
Organizacja turystyczna, Wrocław, 2007. 
(http://www.dot.org.pl/images/file/Badanie_Ruchu_Turystycznego_na_Dolnym_Slasku_2007.pdf), 
Badania ruchu Turystycznego Dolnym Śląsku w 2008 r., Dolnośląska Organizacja turystyczna – 
materiał niepublikowany, Badania ruchu Turystycznego Dolnym Śląsku w 2009 r., Dolnośląska 
Organizacja turystyczna – materiał niepublikowany, Badania ruchu Turystycznego Dolnym Śląsku  
w 2010 r., Dolnośląska Organizacja turystyczna – materiał niepublikowany.  
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Poniżej przedstawiony został wykres pokazujący skalę popytu oraz prognozę 

ilości osób korzystających z Internetu w celu pozyskania informacji o Dolnym Śląsku 

z uwzględnieniem 3 i 5 letniej perspektywy. Jak widać na wykresie nr 2 w kolejnych 

latach będzie wzrastać odsetek osób korzystających z Internetu, jako źródła 

informacji o Dolnym Śląsku, co może również determinować wzrost ilości osób 

korzystających z usług e-turystycznych.  

 

Wykres 2. Prognoza ilość osób korzystających z Internetu w celu pozyskania 
informacji o Dolnym Śląsku. 

 
Źródło: Prognozy własne wykonane metodą Holta na podstawie: Badanie ruchu turystycznego na 
Dolnym Śląsku – sezon letni 2006 Dolnośląska Organizacja turystyczna, Wrocław, 2007 
(http://www.dot.org.pl/images/file/Badanie_Ruchu_Turystycznego_na_Dolnym_Slasku_sezon_letni_2
006.pdf), Badania ruchu Turystycznego Dolnym Śląsku i we Wrocławiu - 2007, Dolnośląska 
Organizacja turystyczna, Wrocław, 2007. 
 (http://www.dot.org.pl/images/file/Badanie_Ruchu_Turystycznego_na_Dolnym_Slasku_2007.pdf), 
Badania ruchu Turystycznego Dolnym Śląsku w 2008 r., Dolnośląska Organizacja turystyczna – 
materiał niepublikowany, Badania ruchu Turystycznego Dolnym Śląsku w 2009 r., Dolnośląska 
Organizacja turystyczna – materiał niepublikowany, Badania ruchu Turystycznego Dolnym Śląsku  
w 2010 r., Dolnośląska Organizacja turystyczna – materiał niepublikowany.  
 

Jak wynika z badań (Pentor) postaw przedstawicieli samorządu terytorialnego 

wobec Internetu 96 % ankietowanych uważa, że strona internetowa urzędu daje 

22,40% 22,00%

24,90% 26,20%
24,01%

25,57% 26,13% 26,69% 27,25% 27,81% 28,37%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



  
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 Projekt pn. ”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012”  
POKL.08.01.04-02-001/09” 

 
 

17 
 

możliwość zapoznawania się z informacjami4. Przedmiotowy raport wskazuje także 

na kilka elementów istotnych z punktu widzenia sektora turystyki, tj.  

• samorządy w pewnym zakresie zamieszają informacje o ofercie turystycznej 

oferowanej na ich terenie. Jednakże w tej materii występują jeszcze braki5.  

• odpowiednia informacja dotycząca oferty turystycznej musi się opierać na dobrze 

zorganizowanej stronie internetowej (techniczne zapewnie łatwości obsługi, 

intuicyjnego układu menu, dostępności w językach obcych, przyjaznej szaty 

graficznej itp.), a także merytorycznej treści opisującej potencjał turystyczny danej 

miejscowości.  

• na etapie, gdzie rozwój Internetu i nowoczesnych technologii w znaczącym 

stopniu przyspiesza, coraz większą rolę powinny odgrywać serwisy internetowe 

JST.  

• posiadanie przez gminę czy powiat bogatych walorów turystycznych nie jest 

jeszcze gwarancją rozwoju gospodarki turystycznej na ich obszarach. Niezwykle 

istotne jest (obok zagospodarowania turystycznego) odpowiednie wypromowanie 

produktów turystycznych oraz dbanie  o  wizerunek, m.in. z wykorzystaniem 

rzetelnej i aktualnej informacji na stronach internetowych.  

 

Cenne dane dotyczące badania portali internetowych jst z terenu Dolnego Śląska 

były zrealizowane w  2004r.6 Ze wskazanych analiz wynika, że 55% badanych portali 

posiada informacje turystyczne poniżej wskaźnika średniej zawartości, z kolei 30 

                                            
4http://www.pentor.pl/upload_module/wysiwyg/publikacje/2005/analizy/1_prezentacja_konferencja_17
_02_2005.pdf z dnia 22.07.2011 r. 
5 Wśród ankietowanych JST 22% ma zamieszczone na swojej stronie informacje na temat hoteli, 16% 
na temat restauracji i kawiarni, 14% na temat kin i teatrów a 6% na temat Instytucji kulturalnych  
i sportowych regionu. W przypadku wykorzystania strony internetowej do promocji regionu 50 % 
jednostek wykorzystuje ją do promowania punktów noclegowych. 
6 Wyniki badań zostały przedstawione na konferencji w ramach VI Dolnośląskiego Forum Politycznego  
i Gospodarczego w Krzyżowej w 2004 r. Wyniki badań zostały również opublikowane w: W.Fedyk, M. Gurak  
Promoting cultural and city tourism in the internet on the example of the Lower Silesia, Conditions of the foreign 
tourism development in the Central and Eastern Europe, Vol. 8, Urban tourism – present state and development 
perspectives, edited by J. Wyrzykowski, published by Institute of geography and regional Development, 
Department of Regional and Tourism Geography of the Wrocław University, Wrocław 2005, s. 207-222. Zakres 
badania: ocenie poddano ogółem 20 internetowych serwisów informacyjnych centrów informacji turystycznej oraz 
jednostek samorządu terytorialnego z Dolnego Śląska, wybrano 52 kryteria oceny merytorycznej serwisów 
internetowych, Ocena techniczna stron serwisów internetowych została oparta o 16 zestandaryzowanych 
wskaźników. 
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serwisów nie ma żadnych informacji o walorach kulturowych, 70% zawiera 

informację o produktach turystyki miejskiej. Pod kątem merytorycznym zawartości 

stron w 30% była zarówno niewystarczająca, jak i wystarczająca, a w 20% 

satysfakcjonująca. Ważną informacją jest aktualność stron. W przypadku badanych 

serwisów poprawny poziom aktualności cechowało 25% stron, wystarczający 25%,  

z kolei niewystarczający 5%. Jakość językowa była zazwyczaj dobra 30%, 

satysfakcjonująca 30%, w pełni satysfakcjonująca 20%. Walory graficzne  

w największym stopniu były dobre - 40%. W przypadku łatwości wyszukiwania 

odpowiedzi 32% serwisów otrzymało ocenę satysfakcjonującą. Wynik 

przeprowadzonej analizy oceny jakości portali www jednostek samorządu 

terytorialnego wykazały dodatkowo, że: 

• w najbliższej przyszłości trudno nieosiągalnym będzie stworzenie nowoczesnego 

modelu promocji turystyki miejskiej czy kulturowej w regionie w Internecie, 

• brak zdecydowanego zainteresowania części dolnośląskich miast i centrów 

informacji turystycznej tworzeniem nowoczesnych serwisów internetowej 

informacji turystycznej, rozbudową i wykorzystaniem stron www jako narzędzia 

promocji potencjału turystycznego jest jednym z powodów małej dynamiki wzrostu 

przyjazdów turystycznych do regionu.  

 

Poniżej zaprezentowane zostały wyniki własnych badań ankietowych w  zakresie 

oceny elementów ilościowych, jakościowych i technicznych portali internetowych 

oraz stron jednostek samorządu terytorialnego z Dolnego Śląska. Badanie zostało 

przeprowadzone na potrzeby niniejszego raportu z zastosowaniem metodologii 

przedstawionej w załączniku 1 (s.184) i 2 (s. 196).  
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W badaniu wzięło udział 1637 gminy w podziale na gminy: wiejskie, miejskie  

i wiejsko-miejskie. Respondentami byli pracownicy gmin odpowiedzialni za promocję  

i turystykę oraz prowadzący (administrujący) serwisy www w gminach.  

Jednym z interesujących komponentów badawczych było określenie struktury 

płci, stanowisk pracy oraz stażu pracy osób prowadzących portale internetowe jst 

(wyniki w załączniku 3.1., 3.1.1. s. 208). Wykres 3 przedstawia szczegółowy podział 

płci respondentów ( w tym ze względu na charakter gminy). W badaniu wzięło udział 

39,1% kobiet i 60,9% mężczyzn. 

 

                                            
7 Zgodnie z metodologią zawartą w załączniku nr 1 w badaniu miało wziąć udział 169 gmin.  
W badaniu nie wzięło udziału 6 gmin: Lewin Kłodzki – gmina nie odbierała licznie wykonywanych 
telefonów, ponadto nie posiada własnej strony internetowej  posiada jedynie stronę  w BIP http://lewin-
klodzki.bip-gov.info.pl; Lubań - nie odbiera licznie wykonywanych telefonów  
http://www.luban.ug.gov.pl/; Lubin (miasto) - chętnie odbiera telefony jednak nigdy nie ma osoby 
odpowiedzialnej za obsługę strony internetowej http://www.lubin.pl/; Niechlów - czasami odbiera 
telefony  ale nigdy nie ma osoby odpowiedzialnej za obsługę strony internetowej. 
http://www.niechlow.com.pl/; Mietków – nie posiada własnej strony internetowej; Olszyna – nie 
odbierają telefonu. Brak danych od w/w respondentów, ze względu na bardzo niską wartość ich liczby 
w ogólnej próbie, nie wpływa na wyniki i mieści się w granicach błędu statystycznego. 
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Wykres 3. Wynik badania jednostek samorządów terytorialnych na Dolnym Śląsku  
w 2011 roku – wg kryterium płci ankietowanych pracowników urzędów gmin  
odpowiedzialnych za serwisy internetowe w podziale na charakter gmin. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań przeprowadzonych dla komponentu A  
w dniach 13.-14.07.2011r. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku 1 (s.184) i 2 
(s.196).  
 

Ankietowani to przede wszystkim osoby posiadające staż pracy od 2 do 15 lat 

(79,4% ankietowanych), co ma znaczenie dla jakości prowadzenia promocji  

z wykorzystaniem Internetu.  Zakładano, że w ankiecie wezmą udział pracownicy 

gmin posiadający staż pracy minimum 2 letni, jednak 7,9% ankietowanych posiada 

staż pracy poniżej 2 lat (wykres 4). 
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Wykres 4. Wynik badania jednostek samorządów terytorialnych na Dolnym Śląsku  
w 2011 roku – wg kryterium stażu pracy ankietowanych pracowników 
odpowiedzialnych za serwisy internetowe urzędów gmin. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań przeprowadzonych dla komponentu A  
w dniach 13.-14.07.2011r. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku 1 (s.184) i 2 
(s.196).  
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Wykres 5. Wynik badania jednostek samorządów terytorialnych na Dolnym Śląsku  
w 2011 roku – wg kryterium stanowiska pracy pracowników odpowiedzialnych  
za serwisy internetowe gmin, którzy wzięli udział w ankiecie. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań przeprowadzonych dla komponentu A  
w dniach 13.-14.07.2011r. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku 1 (s.184) i 2 
(s.196).  
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Z badanej grupy 45,1% respondentów wykonuje swoją pracę na stanowisku 

informatyk i ich głównym zadaniem jest administrowanie stron internetowych gmin. 

Odpowiedzi udzieliło również 7,7% pracowników działów promocji, a także 

sekretarze gmin (4,2% odpowiedzi) (wykres 5)  

Badania pozwoliły także na przeprowadzenie analizy zawartości serwisów 

turystycznych obsługiwanych przez jednostki samorządów terytorialnych Dolnego 

Śląską, których wyniki przedstawiono na dwóch poniższych wykresach (wykres 6 

i 7). 

Zgodnie z wynikami badań, na stronach internetowych jst znajdują się informacje 

odnośnie każdego produktu turystycznego, tylko ok. 1% gmin nie posiada żadnej 

informacji turystycznej na swojej stronie internetowej. Jest to wynik bardzo 

zadowalający. Na stronach jst znajdują się informacje o produktach turystyki 

kulturowej (32,8% z ogółu odpowiedzi) i aktywnej (29,8% odpowiedzi z ogółu 

odpowiedzi). Taka sytuacja ma miejsce w każdej gminie bez względu na jej 

charakter.  

Biorąc pod uwagę informacje o usługach turystycznych, z ogółu udzielonych 

odpowiedzi najwięcej informacji w serwisach www gmin jest o usługach noclegowych 

(28,9% odpowiedzi), gastronomicznych (23,0% odpowiedzi) oraz związanych  

z transportem pasażersko-drogowych (20,3% odpowiedzi). W podziale na rodzaje 

gmin sytuacja przedstawia się podobnie.  
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Wykres 6. Wynik badania jednostek samorządów terytorialnych w podziale na charakter gmin w 2011 roku na Dolnym Śląsku –wg 
kryterium zawartości informacji turystycznych umieszonych na stronach internetowych. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań przeprowadzonych dla komponentu A w dniach 13.-14.07.2011r. Metodologia badania została 
przedstawiona w załączniku 1 (s.184) i 2 (s.196).  
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Wykres 7. Wynik badania jednostek samorządów terytorialnych na Dolnym Śląsku w 2011 roku – wg kryterium informacji  
o usługach turystycznych umieszczanych na stronach internetowych jednostek samorządów terytorialnych. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań przeprowadzonych dla komponentu A w dniach 13.-14.07.2011r. Metodologia badania została 
przedstawiona w załączniku 1 (s.184) i 2 (s.196).  
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Na poniższych wykresach (Wykresy 8-17) przedstawiono odpowiedzi 

respondentów na temat funkcjonowanie stron internetowych gmin8 Dolnego Śląska. 

Z odpowiedzi ankietowanych wynika, że większa część informacji turystycznych  

na stronach internetowych gmin znajduje się na własnym serwisie gminy (78% 

odpowiedzi z ogółu). Gminy umieszczają również informacje na obcych serwisach, 

(65% gmin), dzięki czemu zwiększają promocję swoich atrakcji turystycznych wśród 

potencjalnych turystów (Wykres 8). Sytuacja ta jest podobna w przypadku podziału 

gminy na wiejskie, miejskie czy wiejsko-miejskie (Wykres 9). 

 

Wykres 8. Wynik badania jednostek samorządów terytorialnych w podziale  
na charakter gmin w 2011 roku na Dolnym Śląsku – wg kryterium miejsca 
umieszczania informacji turystycznych przez jednostki samorządów terytorialnych. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań przeprowadzonych dla komponentu A  
w dniach 13.-14.07.2011r. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku 1 (s.184) i 2 
(s.196). 

                                            
8 Informacje na temat funkcjonowania stron internetowych gmin przedstawiają pytania 2.3-2.12 
załącznika nr 2 metodologii. 
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Wykres 9. Wynik badania jednostek samorządów terytorialnych na Dolnym Śląsku  
w 2011 roku - wg kryterium korzystania z typu serwera przez jednostki samorządów 
terytorialnych. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań przeprowadzonych dla komponentu A  
w dniach 13.-14.07.2011r. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku 1 (s.184) i 2 
(s.196). 
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Wykres 10. Wynik badania jednostek samorządów terytorialnych na Dolnym Śląsku 
w 2011 roku - wg kryterium korzystania przez jednostki samorządów terytorialnych  
w prowadzeniu strony internetowej z usług firmy zewnętrznej. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań przeprowadzonych dla komponentu A  
w dniach 13.-14.07.2011r. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku 1 (s.184) i 2 
(s.196). 
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Wykres 11. Wynik badania jednostek samorządów terytorialnych na Dolnym Śląsku 
w 2011 roku – wg kryterium rodzaju systemu informatycznego z jakiego korzystają 
gminy przy prowadzenie portali internetowych. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań przeprowadzonych dla komponentu A  
w dniach 13.-14.07.2011r. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku 1 (s.184) i 2 
(s.196). 
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informacji turystycznych prowadzona jest przede wszystkim przez pracowników 

urzędów (84,3% z ogółu udzielonych odpowiedzi) (Wykres 12).   

 
Wykres 12. Wynik badania jednostek samorządów terytorialnych na Dolnym Śląsku 
w 2011 roku - wg kryterium formy aktualizacji informacji turystycznych na stronach 
internetowych jednostek samorządów terytorialnych w podziale na charakter gmin. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań przeprowadzonych dla komponentu A  
w dniach 13.-14.07.2011r. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku 1 (s.184) i 2 
(s.196). 
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Wykres 13. Wynik badania jednostek samorządów terytorialnych na Dolnym Śląsku 
w 2011 roku – wg kryterium częstotliwość aktualizacji informacji turystycznych  
na stronach internetowych w podziale na charakter gmin. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań przeprowadzonych dla komponentu A  
w dniach 13.-14.07.2011r. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku 1 (s.184) i 2 
(s.196). 
 

Znamiennym jest, że na stronach internetowych gmin podawane są głównie dane 

kontaktowe do Informacji Turystycznych. W około 15% gmin wiejskich i miejskich 

istnieje możliwość rezerwacji usług turystycznych (Wykres 14). Natomiast na żadnej 

stronie gminnej nie można dokonać zakupu usług turystycznych, a tym samym 

można domniemywać, że gminy nie przewiązują wagi do komercjalizacji lokalnych 

produktów turystycznych.  
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Wykres 14. Wynik badania jednostek samorządów terytorialnych na Dolnym Śląsku 
w 2011 roku – wg kryterium zakresu usług, jakie można wykonywać na stronach 
internetowych gmin. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań przeprowadzonych dla komponentu A  
w dniach 13.-14.07.2011r. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku 1 (s.184) i 2 
(s.196). 
 

W przeprowadzonym badaniu pytano również respondentów o to, czy i jak często 

internauci rezerwują czy zakupują usługi turystyczne, przez Internet oraz jak często 

kontaktują się z Informacją Turystyczną za pośrednictwem stron internetowych gmin. 

Prawie żadna gmina nie udzieliła odpowiedzi (odpowiedzi było zaledwie kilka9). 

Można domniemywać, że badane gminy nie prowadzą takich statystyk, bądź nie 

prowadzą tego typu usług na swojej stronie internetowej. 

                                            
9 Na pytanie dotyczące częstotliwości rezerwacji przez internautów usług turystycznych poprzez 
stronę internetową gminy odpowiedzi udzieliły 3 gminy: gmina Kowary – respondenci odpowiedzieli, 
że rzadko, gmina Międzylesie – 20869 razy w miesiącu, gmina Polanica – 15 razy w miesiącu. Na 
pytanie dotyczące zakupywania usług turystycznych przez internautów poprzez stronę internetową 
gminy odpowiedzi nie udzieliła żadna gmina. Na pytanie dotyczące częstotliwości kontaktowania się 
internautów odpowiedzi udzieliło 5 gmin: gmina Kłodzko – 385 razy w miesiącu, gmina Nowogrodziec 
- 21-24 w miesiącu, gmina Paszowice – 500 razy w miesiącu, gmina Pieszowice 600 razy  
w miesiącu, gmina Szklarska Poręba – 3 razy w miesiącu. 
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Pod względem usług z dziedziny nowych technologii internetowych dostępnych 

na serwisach gmin, najwięcej stron internetowych posiada dostępne usługi lokalizacji 

zintegrowane z mapami internetowymi Google Maps i GPS (33,5% z ogółu 

udzielonych odpowiedzi), a także usługi kamer internetowych (24,0% z ogółu 

udzielonych odpowiedzi) oraz usługi sieci telefonii komórkowej – system MOBIL 

(18,6% z ogółu udzielonych odpowiedzi) (Wykres 15). 
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Wykres 15. Wynik badania jednostek samorządów terytorialnych na Dolnym Śląsku w 2011 roku – wg kryterium zakresu usług  
w dziedzinie nowoczesnych technologii internetowych i powiązanych dostępnych na stronach internetowych gmin. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań przeprowadzonych dla komponentu A w dniach 13.-14.07.2011r. Metodologia badania została 
przedstawiona w załączniku 1 (s.184) i 2 (s.196). 
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Większość gmin wiejskich i miejskich zapytanych czy planują w przyszłości 

korzystać z narzędzi związanych z nowoczesną technologią internetową, 

odpowiadały że nie, tylko gminy wiejsko-miejskie planują tego typu działania (60,5% 

odpowiedzi) (Wykres 16). 

 
Wykres 16. Wynik badania jednostek samorządów terytorialnych na Dolnym Śląsku 
w 2011 roku – wg kryterium planów gmin odnośnie korzystania w przyszłości  
z narzędzi w dziedzinie nowoczesnych technologii internetowych. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań przeprowadzonych dla komponentu A  
w dniach 13.-14.07.2011r. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku 1 (s.184) i 2 
(s.196). 
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(35,3% odpowiedzi), wprowadzenie wiadomości sms (9,8% odpowiedzi), po 7,8% 
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Wykres 17. Wynik badania jednostek samorządów terytorialnych na Dolnym Śląsku 
w 2011 roku – wg kryterium planów skorzystania z narzędzi internetowych przez 
gminy. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań przeprowadzonych dla komponentu A  
w dniach 13.-14.07.2011r. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku 1 (s.184) i 2 
(s.196).  
 

Interesujący obraz cech jakościowych stron internetowych jednostek samorządów 

terytorialnych Dolnego Śląska prezentuje się w Tabeli 1, bowiem praktycznie każda 

gmina ocenia jakość stron internetowych jako wysokie (wskazać należy  

na możliwość zaburzenia reprezentatywności wyników ze względu na dobór 

respondentów). 

 

Tabela 1. Wynik badania jednostek samorządów terytorialnych na Dolnym Śląsku  
w 2011 roku – wg kryterium postrzegania stron internetowych przez gminy. 

Postrzeganie 
stron 
internetowych jst 
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Łatwość 
koncentracji uwagi 
na stronie 

Wysoka  1,70      Niska 

Łatwość 
wyszukiwania 
informacji na 
stronie  

Wysoka  1,67      Niska 

Łatwość użycia 
stron serwisu 

Wysoka  1,77      Niska 

Logika nawigacji na 
stronie  

Wysoka  1,74      Niska 

Wygląd stron 
serwisu  

Wysoka  1,74      Niska 

Jakość grafiki stron 
serwisu  

Wysoka  1,74      Niska 

Dobór grafiki stron 
serwisu  

Wysoka  1,74      Niska 

Prędkość 
wyświetlania stron 
serwisu  

Wysoka  1,85      Niska 

Aktualność danych 
informacji na 
stronie  

Wysoka  1,94      Niska 

Jakość języka na 
stronach serwisu  

Wysoka  1,94      Niska 

Rozrywkowość 
stron serwisu  

Dość/ra
czej 

wysoka   1,52     Niska 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań przeprowadzonych w dniach 13.-
14.07.2011r. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku 1 (s.184) i 2 (s.196).  
Ocenę obliczono na podstawie średniej ważonej.  
 
Wnioski: 

 

Gminy swoje strony internetowe prowadzą głównie na obcych serwerach, co wiąże 

się z ponoszeniem niższych kosztów ich budowy i obsługi niż przy własnych 

serwerach. Natomiast obsługą oraz aktualizacją serwisów internetowych przeważnie 

zajmują się zatrudnieni etatowi informatycy, korzystając przy tym z systemów 

zarządzania CMS. Mając na uwadze, iż portale gminne powinny być głównym 

źródłem informacji dla lokalnej społeczności, są zdecydowanie za rzadko 

aktualizowane (aż 30,3% gmin aktualizuje dane tylko parę razy w roku). Ponadto 

strony ankietowanych gmin są stosunkowo ubogie w nowoczesne narzędzia i usługi 
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elektroniczne. Prawie na każdej stronie są umieszczane informacje na temat 

produktów turystycznych danego obszaru oraz dane kontaktowe do Informacji 

Turystycznych.  
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2. Stopień wykorzystania oraz możliwości techniczne systemów 
internetowych sprzedaży oferty turystycznej 

 

Internet stał się integralną częścią życia wielu osób10, a także 

jest jednym z głównych źródeł pozyskiwania informacji. Coraz częściej nabiera 

nowych funkcji - nie służy tylko rozrywce, czy pozyskaniu wiadomości, ale także 

szeroko rozumianej komunikacji. Wagę Internetu w dzisiejszym świecie 

przedstawiają przede wszystkim następujące fakty:  

• Liczba użytkowników Internetu na świecie wynosi: 2 095 006 00511, co 

stanowi ok. 30% ogólnej populacji świata. Na poziomie regionalnym 

największa liczba użytkowników Internetu znajduje się w Azji (44%), Europie 

(22,7%) i Ameryce Północnej (13%) - łącznie ok. 80%. 

• Według najnowszego raportu GUS12 liczba polskich gospodarstw domowych 

mających dostęp do Internetu wynosi 63, 4 %, z czego 56, 8 % to dostęp 

szerokopasmowy. W przypadku przedsiębiorstw, odsetek ten wynosi 

odpowiednio 96 % i 69 %. 

Zgodnie z „Koncepcją kompleksowego scalenia systemów informacji turystycznej 

na Dolnym Śląsku na potrzeby przygotowania i wdrożenia projektu E-turystyka  

na Dolnym Śląsku” Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej turyści poszukujący 

informacji turystycznych w Internecie poszukują przede wszystkim: 

• pełnego dostępu do informacji, 

• miejsc w sieci typu one-stop-shop, 

• agentów lub biur podróży, które oferują pełne pakiety w sprzedaży online, 

• „Przyjaznych” stron dla internautów (zgodnymi z zasadami webusability). 

                                            
10 Jak wynika z artykułu pt. „Świat nie może żyć bez Internetu” portalu Interia.pl, opierającego się na 
badaniach internautów z 11 krajów, 7 na 10 przebadanych osób korzystających z Internetu nie potrafi 
żyć bez sieci, http://nt.interia.pl/news/swiat-nie-moze-zyc-bez-internetu,1403280, stan na dzień 
07.07.2011 r. 
11 Zgodnie z http://www.internetworldstats.com, dane z dnia 31.03.2011. 
12Zgodnie z publikacja „Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych 
w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2010 r.” GUS, Data publikacji:31.03.2011 
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Wraz z rozwojem Internetu, rozwija się i staje się bardziej popularny handel 

elektroniczny (ang. e-commerce). Handel elektroniczny może odbywać się różnymi 

kanałami: B2B oraz B2C. B2B to relacja pomiędzy dwoma firmami, natomiast B2C 

będzie relacją między firmą, a klientem końcowym. Handel elektroniczny niesie wiele 

zalet (niższe koszty np. poprzez brak pośredników, oszczędność czasu, wygoda, 

możliwość porównania ofert w dużej skali) ale również  zagrożeń (niepewność co  

do rzetelności sprzedawcy, a także bezpieczeństwa płatności przez sieć, brak 

możliwości obejrzenia towaru w rzeczywistości). Dużą barierą w rozwoju rynku 

e commerce jest brak zaufania klientów do takiej formy zakupy13.  

Zgodnie z przeprowadzonym przez ARR „ARLEG” S.A. badaniem 83,1% (299 

z 360) ankietowanych przedsiębiorstw z branży turystycznej funkcjonujących  

na Dolnym Śląsku prowadzi własną stronę internetową, a 24,5% (153 z 360) 

podmiotów umożliwia rezerwację on-line14. 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. na potrzeby niniejszego raportu 

przeprowadziła badanie pilotażowe stopnia wykorzystania oraz możliwości 

technicznych systemów internetowych sprzedaży oferty turystycznej głównych 

sektorów rynku turystycznego tj. biur turystycznych i obiektów noclegowych. 

Badanie zostało przeprowadzone dn. 06 - 13.07.2011 roku na grupie 56 biur 

podróży15 oraz 78 obiektów noclegowych (80 % obiektów stanowiły hotele, 

                                            
13 „E-commerce 2006, Badania polskich sklepów internetowych”, Internetowy Magazyn Nowej 
Gospodarki Internet Standard oraz serwis Sklepy24.pl, 2006 
14 Zgodnie z badaniem ARR ARLEG S.A. na cele raportu „Charakterystyka aktualnej sytuacji 
gospodarki turystycznej na Dolnym Śląsku”. Badanie przeprowadzono wśród respondentów branży 
turystycznej województwa dolnośląskiego. W badaniu zastosowano metodologię telefonicznych 
wywiadów kwestionariuszowych, które zostały przeprowadzone wśród 360 podmiotów 
funkcjonujących w gospodarce turystycznej Dolnego Śląska w 92 miejscowościach. Raport dostępny 
na stronie: www.projekt.turystyka.dolnyslask.pl. 
15 Próba została wyznaczona na podstawie zrzeszonych biur turystycznych w Dolnośląskiej Izbie 
Turystycznej. W DIT jest zrzeszonych 66 biur turystycznych funkcjonujących na Dolnym Śląsku, 
jednak 10 z nich nie prowadzi własnej strony internetowej w celu komercjalizacji usług. 
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20%zajazdy i pensjonaty)16 po 6 na każdy z 13 subregionów turystycznych Dolnego 

Śląska, tak aby reprezentatywność typologiczną i przestrzenną. 

 

Tabela 2. Lokalizacja punktów badawczych w subregionach – badanie pilotażowe – 
stan na 2011r.  

Subregion Miejscowość Ilość obiektów 

Subregion Karkonosze i Góry Izerskie Jelenia Góra 3 
Karpacz 3 

Subregion Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy 
Milicz 3 

Trzebnica 2 
Krośnice 1 

Subregion Pogórze Kaczawskie Legnica 4 
Chojnów 2 

Subregion Ślęża 

Sobótka 2 
Wieżyca 2 

Marcinowice 1 
Kąty Wrocławskie 1 

Subregion Dolina Odry Wschód Oława 5 
Jelcz-Laskowice 1 

Subregion Sudety Wałbrzyskie Wałbrzych 5 
Książ 1 

Subregion Ziemia Kłodzka Polanica Zdrój 6 

Subregion Bory Dolnośląskie Bolesławiec 5 
Kliczków 1 

Subregion Nysa, Kwisa, Bóbr 
Lwówek Śląski 4 

Lubomierz 1 
Świeradów Zdrój 1 

Subregion Dolina Odry Zachód* Środa Śląska 3 
Wołów 3 

Subregion Przedgórze Sudeckie Świdnica 6 

Subregion Sowiogórski 
Pieszyce 4 
Bielawa 1 

Dzierżoniów 1 
Subregion Miasto Wrocław Wrocław 6 

Suma: 78 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

                                            
16 Wybór dokonano z wykorzystaniem wyszukiwarki Google, szukana fraza – „noclegi”, „miejscowość”, 
w ten sposób ważnym kryterium doboru obiektu noclegowego było pozycjonowanie strony www  
w Internecie. 
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Tabela 3. Kryteria, jakie zastosowano przy analizie stron internetowych biur podróży  
i obiektów noclegowych Dolnego Śląska – stan na 2011r.  

Biura turystyczne Obiekty noclegowe. 
1 Posiadanie strony www. 1 Formularz rezerwacji on-line.    

2 Organizowanie wycieczek na Dolny 
Śląsk. 

2 Rezerwacja telefoniczna.   

3 Rezerwacja e-mail,  a także pole formularzu 
kontaktu mailowego. 

3 Organizowanie wycieczek krajowych. 
4 Kalkulator kosztów pobytu. 
5 Dostępność pokoi. 

4 Organizowanie wycieczek 
zagranicznych. 

6 Zdjęcia pokoi.  
7 Strona w j. obcym. 

5 Formularze on Line. 8 Mapka dojazdu do obiektu. 

6 Gadu Gadu / Skype. 9 Możliwość kontaktu klienta poprzez Skype / 
Gadu Gadu.  

7 Infolinia. 10
Wygląd strony (ocena pozytywna, jeśli strona 
wyraźnie dopracowana, wykorzystanie narzędzi 
animacyjnych) 

 Źródło: Opracowanie własne. 
 

Powyższe kryteria zostały podane ocenie - 1 punkt jeśli spełniały dany zakres 

kryterium, jeśli nie - nie przyznawano punktu. Maksymalna ilość punktów, jaką było 

można zdobyć to 10.  

Wynik pilotażowego badania stron internetowych biur podróży przedstawia wykres 

18. 
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Wykres 18. Wyniki analizy wg wybranych kategorii stron internetowych biur podroży 
zrzeszonych w Dolnośląskiej Izbie Turystyki funkcjonujących na Dolnym Śląsku 
w roku 2011. 

 
Źródło: Opracowano na podstawie analizy stron internetowych biur podroży zrzeszonych 
w Dolnośląskiej Izbie Turystyki 17, stan na dzień. 27.07.2011 r.wg kryteriów wskazanych w tabeli nr 3. 
 

Analizując techniczne możliwości systemów on-line sprzedaży oferty turystycznej 

badanych biur turystycznych na Dolnym Śląsku zauważono wyraźny podział 

kompetencyjny ze względu na rodzaj oferowanych w systemach e-turystycznych 

wycieczek i tak: 

                                            
17 www.bistravel.pl/, www.piast-tour.pl, www.jan-tour.pl, www.tom-tur.pl, www.euro90-travel.pl, 
www.karkonosz.com.pl,, www.polkaty.pl, www.giecewicztravel.pl, www.turystyka.legnica.pl, www.piast-tourist.pl, 
www.wakacjedlaciebie.com.pl, www.duo.com.pl, www.tuitam.pl,, www.bpmarion.com.pl, www.europa.rst.com.pl, 
www.bialykamien.com, www.almatur.nettur.pl, www.juventur.com.pl, www.wycieczki.walbrzych.pl, 
www.aktiva.wroclaw.pl, www.alius.com.pl, www.triada.pl, www.almatur.pl, www.amex.pop.pl, www.amigo.wroc.pl, 
www.bissole.pl, www.centrum-turystyki.pl, www.darhoss.pl, www.ecotour.com.pl, www.elin.pl, www.eltur.wroc.pl, 
www.euro-bus.wroc.pl, www.eurocamp.pl, www.intur.wroc.pl, www.jagatour.pl, www.joanna.wroc.pl, 
www.jola.wroclaw.pl, www.ju-ka.wroclaw.pl, www.kontiki.pl, www.kostravel.pl, www.lido.com.pl, www.logostour.pl, 
www.l-tour.com.pl, www.at-u.wroc.pl, www.orinoko.com.pl, www.panorama.wroclaw.pl, www.poznanski.travel.pl, 
www.profi-tour.pl, www.promotion.com.pl, www.pttk.wroclaw.pl, www.resurs.com.pl, www.scout.com.pl, 
www.selectcamp.com.pl, www.skorpion.wroclaw.pl, www.szkoltur.com.pl, www.wielkaucieczka.pl. 
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1. biura turystyczne, które świadczą w dużej mierze ofertę wyjazdową (75, 6% 

badanej grupy) - umożliwiają kontakt drogą telefoniczną, mailową, a także 

coraz bardziej popularną – z użyciem komunikatorów społecznościowych – 

Gadu Gadu czy Skype (33,3%). Część z respondentów posiada własną 

infolinię dla klientów (9,1% badanych biur). Warto wskazać, że prowadzone 

przez badane przedsiębiorstwa strony internetowe wyposażone są także 

w formularze on-line (47,0%), które są bardzo rozbudowane merytorycznie 

(m.in. z pozycji przeglądarki planując wycieczkę można wybrać nie tylko jej 

destynację czy wyznaczyć długość pobytu, ale także określić jej szczegółowe 

kryteria). 

2. biura turystyczne, oferujące turystykę przyjazdową na Dolny Śląsk (30,3% 

badanej grupy18) - 75% z ich stron internetowych nie jest 

wyposażona w systemy e-commerce, mało popularną formą kontaktu 

z klientem są komunikatory Gadu Gadu czy Skype (70% badanych biur nie 

oferuje takiej możliwości). Kontakt pośredni z biurem jest, więc ograniczony 

jedynie do połączenia telefonicznego i e-mailowego. 

 

Wynik pilotażowego badania stron internetowych obiektów noclegowych przedstawia 

Wykres 19. 

                                            
18 Wynik danych dwóch pozycji nie sumuje się 100 %, ponieważ ok. 19,7% badanych biur świadczy 
usługi turystyki przyjazdowej na Dolny Śląsk, ale również wyjazdowej – krajowej i zagranicznej.  
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Wykres 19. Wyniki analizy stron internetowych wybranych obiektów hotelowych  
na Dolnym Śląsku w roku 2011 wg 10 autorskich kryteriów. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy 78 stron internetowych19, stan na dzień 06 -
08.07.2011.r. wg kryteriów wskazanych w tabeli nr 3. 

                                            
19 www.hotelpolanica.com.pl, www.sana.polanica.pl, www.dwor-elizy.pl, www.willawparku.pl, www.hotelsara.pl, www.hoteljantar.maxmedia.pl, 
www.accorhotels.com/pl/hotel-3397-hotel-orbis-wroclaw/index.shtml, www.europeum.pl, www.qubushotel.com, www.arthotel.pl, www.lothus.pl, 
www.accorhotels.com/pl/hotel-3374-mercure-wroclaw-panorama/index.shtml, www.hoteljelonek.pl, www.hotelbaron.pl, www.hoteltango.pl, 
www.hotelartus.pl, www.dzikipotok.karpacz.pl, www.hotel-relaks.pl, www.protea.com.pl, www.hotel-garden.pl, www.boleslawiec.villaminerva.pl, 
www.hotel-agat.pl, www.kliczkow.com.pl, pensjonatavalon.com.pl, www.hotelniedzwiadek.pl, www.lesnydwor.pl, www.pensionatsleza.pl, 
www.pod-jeleniem.pl, www.hotelpreemier.pl,www.hotelazyl.pl, www.ksiaz.walbrzych.pl, 
www.qubushotel.com/hotele.php?lang=1&id_h=5&dzial=kontakt, www.hotelmaria.sirbud.pl/index.php, www.hotel-arkadia.pl, 
www.zajazd.walbrzych.pl,  www.aproposhotel.com, www.hoteljakubsobieski.pl, www.hotelmarta.com.pl, www.viktor.olawa.pl/kontakt.htm, 
www.olawianhotel.pl/, www.karczma-michelle.pl/, www.hotelantonio.com.pl/, www.hotelcentrum.pl/, www.hellon.com.pl/, www.cafepasja.com/, 
www.cameleon-hotel.pl/, magnolia-wolow.pl/, www.podwinnagora.pl/, www.sowiadolina.com.pl/, www.agat-pokoje.pl/, zarny-
rycerz.eu/pages/pl/glowna.php, www.hoteldebowy.pl/, www.magda.com.pl/, www.hotelosir.pl/www/index.php, www.hotelpodwierzba.pl/, 
www.hotel-esperanto.pl/, www.park-hotel.com.pl/, www.hotel-piast-roman.pl/, www.hotelsportowy.pl,  www.hotel-borys.pl/site.php?id_menu=9, 
www.hotel-arkadia.pl/, www.hotelsekowski.pl/, www.hotelpalacyk.lca.pl/, www.hotel-kamieniczka.pl/, www.hotelmax.type.pl, 
www.palacyk.biz.pl/?page_id=23, www.brunow.pl, www.piastlwoweksl.pl/, www.osir.lwowekslaski.pl/, www.podlipami-noclegi.com/, www.art-
bar.pl/,, www.uzdrowiskoewa.pl/, www.hotel-libero.pl/, www.reges.pl/widmar.htm, www.reges.pl/palacowa.htm, www.hotelnowydwor.eu/, 
www.hotelplatany.prv.pl/, www.wierzchowice.com.pl wybranych losowo obiektów noclegowych.  
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Analizując stopień wykorzystania oraz możliwości techniczne systemów on-line 

sprzedaży oferty obiektów noclegowych można zauważyć, iż prowadzenie strony 

internetowej staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. 

Stwierdzono zauważalne nakłady na personalizację wyglądu stron internetowych 

badanych firm, często nawiązujące do loga firmy i miejscowości, w której obiekt 

funkcjonuje, dodawanie wysokiej jakości zdjęć pokoi dla gości, wyglądu 

zewnętrznego i wewnętrznego obiektu, stosowanie podkładów muzycznych oraz 

różnorodnych animacji menu strony czy fotogalerii. Natomiast pod względem 

technicznym, żadna z badanych stron internetowych badanych obiektów 

noclegowych nie spełniała wszystkich w/w kryteriów (głównie ze względu na brak 

możliwości kontaktu poprzez Skype/ Gadu Gadu). Tylko jedna na 78 z badanych 

stron obiektów noclegowych umożliwiała zainteresowanym kontakt przez Gadu Gadu 

bądź Skype (jest to stosunkowo nowoczesna forma kontaktu między 

firmą, a potencjalnym klientem w sektorze turystyki, a jednocześnie dla klienta niesie 

wymierne korzyści w postaci uzyskania w szybki sposób odpowiedzi czy wymiany 

informacji bez ponoszenia żadnych kosztów). Prawie każdy badany obiekt 

noclegowy umożliwia rezerwację miejsc noclegowych drogą telefoniczną bądź 

mailową. Średnio, co piąta (23%) z badanych stron internetowych obiektów 

noclegowych jest wyposażona w system rezerwacji on-line, w którym można  

sprawdzić dostępność miejsc noclegowych w danym terminie i dokonać rezerwacji. 

Ponad połowa (60%) z badanych stron internetowych obiektów noclegowych jest 

wyposażona w różne wersje językowe podstron. 

 

Szczegółowe badanie stopnia wykorzystania oraz możliwości technicznych 

systemów internetowych sprzedaży oferty turystyczne zostało przeprowadzone 

badanie w formie wywiadów telefonicznych: 

• z 169 pracownikami podmiotów gospodarczych funkcjonujących w sektorze 

turystyki na Dolnym Śląsku (komponent B metodologia badania została 

zamieszczona w załączniku nr 1 s. 184 oraz 2 s. 196), 
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• z 170 pracownikami podmiotów gospodarczych funkcjonujących  

w sektorze turystyki w Polsce (komponent C - metodologia badania została 

zamieszczona w załączniku nr 1 s. 184 oraz 2 s. 196). 

Poniższe wykresy  (wykres 20 i 21) przedstawiają rodzaje kanałów z jakich 

podmioty gospodarki turystycznej z Dolnego Śląska korzystają w rezerwacji 

i sprzedaży swojej oferty, co ma istotne znaczenie dla procesu komercjalizacji 

regionalnego produktu turystycznego oraz jego konkurencyjności na rynku. 

 

Wykres 20. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze 
turystyki na Dolnym Śląsku w 2011 roku–  wg kryterium  wykorzystanie kanałów  
w sprzedaży swojej oferty. 

 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań dla komponentu B przeprowadzonych  
w dniach 15.-18.07.2011r. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku 1 (s.184) i 2 
(s.196).  
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Wykres 21. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze 
turystyki na Dolnym Śląsku w 2011 roku –  wg kryterium  korzystania z serwera  
do prezentacji własnego portalu internetowego. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań dla komponentu B przeprowadzonych  
w dniach 15.-18.07.2011r. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku 1 (s.184) i 2 
(s.196).  
 

Większość ankietowanych firm turystycznych korzysta z obcych serwerów 

(Wykres 22) do prezentacji własnych portali internetowych, co niewątpliwie wiąże się 

z oszczędnościami wynikającymi z ponoszeniem niższych kosztów zakupu 

niezbędnej infrastruktury i zarządzania takim serwerem.  
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Wykres 22. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze 
turystyki na Dolnym Śląsku w 2011 roku – wg kryterium możliwości samodzielnego 
zarządzania treścią CMS strony internetowej. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań dla komponentu B przeprowadzonych  
w dniach 15.-18.07.2011r. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku 1 (s.184) i 2 
(s.196).  
 

Prawie wszystkie strony internetowe umożliwiają ankietowanym pracownikom 

samodzielne zarządzanie treścią CMS, co w dużym stopniu ułatwia nawigację oraz 

dokonywanie aktualizacji treści na stronie (Wykres 22). 
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Wykres 23. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze 
turystyki na Dolnym Śląsku w 2011 roku – wg kryterium korzystania z usług firmy 
zewnętrznej w prowadzeniu strony internetowej. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań dla komponentu B przeprowadzonych  
w dniach 15.-18.07.2011r. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku 1 (s.184) i 2 
(s.196).  
 

W prowadzeniu strony internetowej ankietowane podmioty turystyczne  

w większości korzystają z usług firm zewnętrznych (Wykres 23). Taki wybór opcji 

mimo, iż wiąże się z dodatkowymi kosztami owocuje sprawnie działającą stroną 

internetową wykonaną i prowadzoną przez wykwalifikowanych osoby.  
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Wykres 24. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze 
turystyki na Dolnym Śląsku w 2011 roku – wg kryterium osoby dokonującej 
aktualizacji strony internetowej bezpośrednio na serwerze. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań dla komponentu B przeprowadzonych  
w dniach 15.-18.07.2011r. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku 1 (s.184) i 2 
(s.196).  
 

Aktualizacje stron internetowych są w większości dokonywane przez własnych 

pracowników ankietowanych firm turystycznych, głównie z wykorzystaniem „aplikacji” 

CMS (wykres 24) która jest łatwa w obsłudze nawet dla osób, które nie posiadają 

specjalistycznej wiedzy w zakresie technologii informatycznych. Wyjątek stanowią 

firmy prowadzące informację turystyczną, które częściej wynajmują w tym celu 

pracowników zewnętrznych firm. 
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Wykres 25. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze 
turystyki na Dolnym Śląsku w 2011 roku – wg kryterium możliwości techniczno-
merytorycznych serwisów turystycznych na stronach internetowych. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań dla komponentu B przeprowadzonych  
w dniach 15.-18.07.2011r. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku 1 (s.184) i 2 
(s.196).  
 

Zgodnie z wynikami przeprowadzonego badania, możliwości techniczne serwisów 

turystycznych stron ankietowanych firm nie są imponujące, w szczególności biorąc 

pod uwagę rolę Internetu w dzisiejszych czasach. W zależności od profilu firmy 

i prowadzonej przez nią działalność, możliwości są różne i obejmują m.in.:  

• kontakt przez formularze e-mailowe jest najpopularniejszym narzędziem 

wykorzystywanym do komunikacji elektronicznej, w szczególności na stronach 

obiektów gastronomicznych (75%) i firm transportowych (60%),  
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• rezerwacje usług turystycznych głównie możliwe jest na stronach atrakcji 

turystycznych (37,5%), obiektów noclegowych (34,9%) oraz biur podróży 

(35,5%), 

• kontakt poprzez Skype bądź inny komunikator możliwy jest w szczególności 

na stronach biur podróży (32,7%), 

• zakup usług dodatkowych możliwy jest tylko na stronach obiektów 

noclegowych (25,6%) oraz firm prowadzących informację turystyczną (28,6%). 

(wykres 25) 
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Wykres 26. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze 
turystyki na Dolnym Śląsku w 2011 roku – w kryterium dostępności usług 
w dziedzinie nowoczesnych technologii internetowych i powiązanych stronie www 
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Stosunkowo dużym zainteresowaniem wśród badanych podmiotów gospodarki 

turystycznej cieszy się usługa d/t nowoczesnych technologii internetowych narzędzie 
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możliwości dojazdu do niej, a nawet jego wielkości (długość, szacunkowy czas 

podróży). Natomiast nie są dostępne na stronach internetowych respondentów: 
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usługi infokiosków zintegrowanych ze stroną WWW oraz CMS, usługi mobilne (sieci 

telefonii komórkowej) - system MOBIL (wykres 26). 

 
Wykres 27. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze 
turystyki na Dolnym Śląsku w 2011 roku – wg kryterium potrzeb inwestycyjnych 
we własną stronę WWW. 
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w promocji i komercjalizacji usług przez ankietowane firmy. Wyjątkiem są biura 

podróży, których 59,0% odpowiedzi wykazało taką potrzebę. Może być to związane  

z większym użytkowaniem stron internetowych klientów biur turystycznych 
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(wielokrotnie przeprowadzane badania ruchu turystycznego20 wykazywały silną rolę 

Internetu, jako środka o podejmowaniu decyzji o przyjeździe do danego regionu). 

 
Ze wskazanego badania przeprowadzonego w skali kraju wynika, że: 

Do najczęściej stosowanych kanałów rezerwacji swojej oferty podmioty wykorzystują: 

własną stronę internetową (średnio 21,9% odpowiedzi), e-mail (średnio 24,9% 

odwiedzi) i telefon (średnio 24,9% odpowiedzi). Inaczej sytuacja wygląda  

w przypadku sprzedaży oferty. Podmioty preferują w pierwszej kolejności sprzedaż 

bezpośrednią (średnio 31,4% odpowiedzi), a dopiero potem własną stronę 

internetową (20,7% odpowiedzi), a także telefon (średnio 20,1% odpowiedzi). 

Dokładne dane w podziale na rodzaje podmiotów przedstawiają poniższe wykresy nr 

28 i 29.  

 

                                            
20 Patrz wykres 1 raportu. 
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Wykres 28. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze 
turystyki w Polsce w 2011 roku – wg kryterium wykorzystanie kanałów dystrybucji  
w rezerwacji swojej oferty. 
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Wykres 29. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze 
turystyki w Polsce w 2011 roku – wg kryterium wykorzystanie kanałów  
sprzedaży swojej oferty. 
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Pod względem wykorzystania serwerów swoich bądź obcych w prowadzeniu 

strony internetowej, podmioty w kraju wykorzystują głównie obce serwery (średnio 

60,5% odpowiedzi). Jedynie atrakcje turystyczne częściej korzystają ze swojego 

serwera (Wykres 30). 
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Wykres 30. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze 
turystyki w Polsce w 2011 roku – wg kryterium korzystania z serwera 
do utrzymywania własnego portalu internetowego. 
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Mimo, iż większa część podmiotów korzysta w prowadzeniu strony internetowej  

z obcego serwera, to jednak mają możliwość samodzielnego zarządzania treścią 

CMS, co daje możliwość elastycznej i dynamicznej modyfikacji nie tylko treści, ale  

i struktury. Tą możliwość wykorzystuje średnio 78% badanych podmiotów (wykres 

31). 
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Wykres 31. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze 
turystyki w Polsce w 2011 roku – wg kryterium możliwości samodzielnego 
zarządzania treścią CMS strony internetowej. 
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Znamiennym jest niski stopień świadomości i zainteresowania badanych 

podmiotów z gospodarki turystycznej charakterem systemów informatycznych 

wykorzystanych do budowy strony internetowej przedsiębiorstwa. 53,5% 

ankietowanych nie wie, w jakim systemie informatycznym jest stworzona ich strona 

internetowa (wykres 32) 
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Wykres 32. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze 
turystyki w Polsce w 2011 roku – wg kryterium rodzajów systemów informatycznych, 
w jakich są stworzone strony internetowe podmiotów. 
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Jedną z przyczyn braku wiedzy, w jakim systemie informatycznym jest stworzona 

strona interesowa danego podmiotu, może być całkowite zlecenie jej prowadzenia 

przez firmę zewnętrzną (z tego typu usług korzysta średnio 57% podmiotów) (wykres 

33).  

 
 
 
 
 
 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

brak wiedzy
Cms

dedykowany
Flash
Html

java script
joomla

komercyjny
megapliki

na zamówienie
nie można udzielić odpowiedzi

php smarty
pisany pod firmę

Quick.cms
sgiti

specjalny
sql

word

53,5%
4,0%
4,0%

9,1%
13,1%

2,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%

3,0%
1,0%
1,0%



 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt pn. „Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012”.  
POKL.08.01.04-02-001/09 

 
 

62 
 

Wykres 33. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze 
turystyki w Polsce w 2011 roku – wg kryterium korzystania z usług firmy zewnętrznej 
w prowadzeniu strony internetowej. 
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Z odpowiedzi ankietowanych respondentów wynika, że większą część informacji 

na stronach internetowych aktualizują bezpośrednio pracownicy zatrudnieni w firmie 

(średnio 60% odpowiedzi). Może mieć to pozytywny wpływ na szybkość aktualizacji 

informacji turystycznych na poszczególnych stronach internetowych, niż gdyby miały 

to robić firmy zewnętrzne (Wykres 34). 
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Wykres 34. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze 
turystyki w Polsce w 2011 roku – wg kryterium osoby dokonującej aktualizacji 
informacji turystycznych na stronie bezpośrednio na serwerze. 
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Biorąc pod uwagę możliwości stron internetowych badanych podmiotów  

w zakresie bezpośredniej komunikacji z klientem, stwierdzono w 40% przypadków 

możliwość kontaktu poprzez emaila, średnio w 35% podmiotów istnieje możliwość 

rezerwacji usług. Jedynie strony internetowe prowadzone dla atrakcji turystycznych 

nie posiadają możliwości kontaktu poprzez Skype czy inny komunikator, co może 

ograniczać kontakt z klient (wykres 35). 
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Wykres 35. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze 
turystyki w Polsce w 2011 roku – wg kryterium możliwości techniczno-
merytorycznych serwisów turystycznych stron internetowych. 
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Jednym z kluczowych elementów rozwoju e-usług w sektorze turystyki jest 

możliwość dokonywania rezerwacji i zakupów on-line. Spośród udzielonych 

odpowiedzi na pytanie dotyczące częstotliwość rezerwacji usług turystycznych przez  

internautów poprzez strony internetowe podmiotów rynku turystycznego w kraju, 

najczęściej do 10 razy w miesiącu realizowane są rezerwacje (wykres 36). I tak: 
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Wykres 36. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze 
turystyki w Polsce w 2011 roku – częstotliwość rezerwacji usług turystycznych przez 
internautów w miesiącu poprzez strony internetowe podmiotów. 
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Wyniki badania częstotliwość zakupu usług turystycznych przez internautów  

w miesiącu poprzez strony internetowe prezentuje wykres 37. 

 
Wykres 37. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze 
turystyki w Polsce w 2011 roku – częstotliwość zakupu usług turystycznych  
w miesiącu poprzez strony internetowe podmiotów. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań dla komponentu C przeprowadzonych  
w dniach 15.-18.07.2011r. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku 1 (s.184) i 2 
(s.196).  
 
Wyniki badania częstotliwość kontaktowania się z informacja turystyczną przez 

internautów w miesiącu poprzez strony internetowe prezentuje Wykres 38. 
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Wykres 38. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze 
turystyki w Polsce w 2011 roku – częstotliwość kontaktowania się internauty  
w miesiącu z informacją turystyczną za pośrednictwem stron internetowych 
podmiotów. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań dla komponentu C przeprowadzonych  
w dniach 15.-18.07.2011r. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku 1 (s.184) i 2 
(s.196).  
 

Zauważalny jest brak wiedzy ankietowanych przedstawicieli podmiotów gospodarki 

turystycznej (60,3% odpowiedzi) na temat kontaktów internautów z informacją 

turystyczną za pośrednictwem ich stron internetowych (Wykres 38). 

 

Pod względem korzystania z nowoczesnych usług technologii internetowych (wykres 

40) badania wykazały, że ponad 50% podmiotów korzysta z usług lokalizacji 

zintegrowanych z mapami internetowymi GoogleMaps i GPS. Najmniej popularne są: 

• usługi Call center w systemie IVR lub LiveChat z których korzysta średnio 

2,6% ankietowanych, 

• usługi infokiosków zintegrowanych ze stroną WWW oraz CMS z których 

korzysta średnio 3,1% podmiotów. 
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Wykres 39. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze turystyki w Polsce w 2011 roku – w kryterium 
dostępności usług w dziedzinie nowoczesnych technologii internetowych i powiązanych stronie www? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań dla komponentu C przeprowadzonych w dniach 15.-18.07.2011r. Metodologia badania została 
przedstawiona w załączniku 1 (s.184) i 2 (s.196).  
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Niepokojącym jest fakt, że ponad 50% podmiotów nie widzi potrzeby inwestowania 

we własną stronę internetową, w tym szczególnie w odniesieniu do biur podróży 

(70,7% odpowiedzi) i firm transportowych (83,3% odpowiedzi) (wykres 40). 

 
Wykres 40. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze 
turystyki w Polsce 2011 roku – wg kryterium potrzeb inwestycyjnych we własną 
stronę WWW. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań dla komponentu C przeprowadzonych  
w dniach 15.-18.07.2011r. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku 1 (s.184) i 2 
(s.196).  
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wymieniano poprawę szaty graficznej (11,6%odpowiedzi), wprowadzenie 

wyszukiwarki ofert (7,9% odpowiedzi), unowocześnienie (7,9% odpowiedzi)  

i rozbudowę (7,9% odpowiedzi). Dokładny wykaz odpowiedzi zawiera załącznik 3.3., 

3.3.1, s.221. 

Wśród badanych podmiotów, 25% obiektów noclegowych zadeklarowało chęć 

zmiany szaty graficznej, 33,3% atrakcji turystycznych i 36,4% biur podróży chciałoby 

wprowadzić rezerwację on-line. Biura podróży zadeklarowały również chęć 

przebudowy strony internatowej i przekierowania na systemy rezerwacyjne 

touroperatorów (27,3% odpowiedzi). Firmy transportowe chciałby unowocześnienia, 

natomiast obiekty gastronomiczne przede wszystkim zmiany szaty graficznej (13,0% 

odpowiedzi). 

 

Porównanie stopnia wykorzystania oraz możliwości technicznych systemów 

internetowych sprzedaży oferty turystycznej ankietowanych podmiotów 

funkcjonujących w województwie dolnośląskim z podmiotami branży turystycznej 

kraju wykazało, iż główne tendencje są podobne, tzn.: 

• głównym kanałem wykorzystywanym do rezerwacji swojej oferty jest 

telefon (25,4 % dla Dolnego Śląska, 23,5% dla kraju),  

• własna strona internetowa wśród podmiotów krajowych jest bardziej 

popularnym narzędziem w rezerwacji (o 3,6%), jak również w sprzedaży 

(o 11,9%) niż na Dolnym Śląsku, 

• sprzedaż bezpośrednia poprzez portal częściej wykorzystywana przez 

podmioty z Dolnego Śląska (55,9%) niż w całym kraju (32,1%), 

• korzystanie głównie z serwera obcego (68,6% dla Dolnego Śląska, 60,8%  

dla kraju), jak i usług zewnętrznych w prowadzeniu strony internetowej 

(63,7 % dla Dolnego Śląska, 52,8 % dla kraju), 

• samodzielne zarządzanie treścią CMS portalu internetowego (88,3%  

dla Dolnego Śląska, 77,6% dla kraju), jak i dokonywanie aktualizacji 

bezpośrednio na serwerze (66,9 % dla Dolnego Śląska, 64,7 % dla kraju), 
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nowoczesne technologie internetowe i powiązane bardziej na stronach 

www podmiotów krajowych. (wyniki w załączniku 3.4., s.228) 

 

 

 

 



 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt pn. „Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012”.  
POKL.08.01.04-02-001/09 

 
 

71 
 

3. Systemy GDS i CRS wykorzystywane z gospodarce turystycznej 
regionu w poszczególnych sektorach przemysłu turystycznego 

 

System CRS (system komputerowej rezerwacji) oraz GDS (globalny system 

dystrybucji) są to systemy komputerowe, które stwarzają warunki przepływu 

informacji pomiędzy usługodawcami (wytwórcami usług turystycznych)  

a usługobiorcami (klientami). Systemy te umożliwiają dystrybucję produktu 

turystycznego  w wielu językach, można je scharakteryzować wysoką dostępnością,  

niezależną od czasu i miejsca korzystania 21. 

Początkowo systemy te wykorzystywane były do rezerwacji miejsc w cywilnych 

liniach lotniczych. Obecnie systemy rezerwacyjne i dystrybucyjne obejmują szeroki 

wachlarz usług:  

• Czas przylotów i odlotów samolotów, 

• Opis trasy i czasu lotu, 

• Ceny lotów, 

• Ilość miejsc wolnych w obiektach noclegowych wraz z możliwością rezerwacji, 

• Ceny noclegów, 

• Rezerwacja i wynajem sal konferencyjnych, 

• Rezerwacja i wynajem samochodów, 

• Rezerwacja i kupno biletów kolejowych, linii autobusowych, 

• Informacje na temat panujących warunków w miejscu docelowym (wymogi 

prawne, warunki klimatyczne itp.), 

• Wiele innych funkcji (w zależności od preferencji zamawiającego usługę). 

Systemy CRS można podzielić na: 

• Regionalne – mniej niż 1000 podłączeń w systemie np.: IRIS, TIBS, DORIS, 

INFREM, DARWIN, TourisLine, TourisOnline, Eurosoft, Omnis online, 

                                            
21 http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_reservations_system. 
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• Narodowe/krajowe – od 1000 do 20000 terminali w systemie np.: START, 

ESTEREL, GALILEO UK, TRAVIAUSTRIA, TRAVISWISS(GALILEO-SWISS), 

SMART, 

• Globalne – ponad 20000 terminali w systemie np.: AMADEUS, GALILEO 

INTERNATIONAL, SABRE, WORLDSPAN, (SYSTEM ONE). 22. 

 
Rysunek 1. Schemat powiązań pomiędzy CRS-ami, GDS-ami i Agencjami 
turystycznymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Źródło: W.Fedyk, A.Dołęga, P.Gryszel, S.Francuz, „Koncepcja kompleksowego scalenia systemów 
informacji turystycznej na Dolnym Śląsku na potrzeby przygotowania i wdrożenia projektu E-turystyka 
na Dolnym Śląsku”, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Wrocław, 2007. 

 

 

 

 

                                            
22 Więcej na tematy systemów na stronie: http://kis.pwszchelm.pl/publikacje/VII/Rajs.pdf. 
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Rysunek 2. GDS-y a Internet. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
Źródło: W.Fedyk, A.Dołęga, P.Gryszel, S.Francuz, „Koncepcja kompleksowego scalenia systemów 
informacji turystycznej na Dolnym Śląsku na potrzeby przygotowania i wdrożenia projektu E-turystyka 
na Dolnym Śląsku”, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Wrocław, 2007. 
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Rysunek 3.Schemat powiązań GDS-ów i rezerwacyjnych systemów hotelowych. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: W.Fedyk, A.Dołęga, P.Gryszel, S.Francuz, „Koncepcja kompleksowego scalenia systemów informacji turystycznej na Dolnym Śląsku na potrzeby 
przygotowania i wdrożenia projektu E-turystyka na Dolnym Śląsku”, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Wrocław, 2007. 
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Poniżej przedstawiono wyniki badania ankietowego komponentu B23 i C24 

przedstawiającego wykorzystanie systemów GDS i CRS w gospodarce turystycznej 

Dolnego Śląska i Polski w poszczególnych sektorach przemysłu turystycznego. I tak: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
23 Badania przeprowadzono wśród 169 pracowników firm turystycznych Dolnego Śląska: 41 biura 
podróży, 44 obiekty noclegowe, 21 atrakcji turystycznych, 41 obiektów gastronomicznych, 17 firm 
transportowych. 5 firmy prowadząca IT. Celem badania jest ocena funkcjonalności i zawartości stron 
internetowych samorządów terytorialnych z Dolnego Śląska w aspekcie przekazywania informacji 
turystycznej i komercjalizacji produktu turystycznego. Badanie przyczyni się do realizacji celu 
głównego jakim jest analiza stanu bieżącego wykorzystania technologii informacyjno - 
komunikacyjnych w turystyce regionu. 
24 Badania przeprowadzono wśród 170 pracowników firm turystycznych w kraju: 42 biura podróży, 44 
obiekty noclegowe, 18 atrakcji turystycznych, 45 obiektów gastronomicznych, 18 firm transportowych. 
3 firmy prowadząca IT. Celem badania jest ocena funkcjonalności i zawartości stron internetowych 
podmiotów gospodarczych w kraju oraz wykorzystania internetowych kanałów dystrybucji i sprzedaży 
internetowej działających w sektorze turystyki w kraju, w aspekcie komercjalizacji produktu 
turystycznego. Badanie stworzy możliwość porównania i oceny funkcjonalności i zawartości narzędzi 
internetowych wykorzystywanych przez turystyczne podmioty z Dolnego Śląska w stosunku  
do analogicznych podmiotów z kraju. 
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Wykres 41. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze 
turystyki na Dolnym Śląsku w 2011 roku – wg kryterium wykorzystywania  
z Globalnych Systemów Dystrybucyjnych. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań dla komponentu B przeprowadzonych  
w dniach 15.-18.07.2011r. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku 1 (s.184) i 2 
(s.196).  

 

Spośród wszystkich podmiotów sektora turystycznego Dolnego Śląska - 68,3% 

nie korzysta z Globalnych Systemów Dystrybucyjnych (GSR czy GDS),  

w szczególności firmy transportowe i obiekty gastronomiczne. 

Z systemu GSR korzystają głównie biura podróży (82,5% odpowiedzi) i obiekty 

noclegowe (52,4% odpowiedzi), co nie dziwi i jest zrozumiałe, ponieważ w przypadku 

tych podmiotów duża część usług rezerwowanych jest przez Internet.  

Spośród podmiotów, które używają GDS tylko biura podróży udzieliły informacji, 

jakie są to systemy. Jak widać na poniższym wykresie najpopularniejszy jest system 

Marlin (43,3% odpowiedzi) (wykres 42). 
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Wykres 42. Rodzaje Globalnych Systemów Dystrybucyjnych wykorzystywanych 
przez biura podróży Dolnego Śląska – stan na 2011 rok. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań dla komponentu B przeprowadzonych  
w dniach 15.-18.07.2011r. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku 1 (s.184) i 2 
(s.196).  
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wszystkich sektorów przemysłu turystycznego Dolnego Śląska z systemu CRS 

korzysta tylko 22,2% podmiotów. 
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Wykres 43. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze 
turystyki na Dolnym Śląsku w 2011 roku – wg kryterium wykorzystywania 
Komputerowych Systemów Rezerwacyjnych CRS. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań dla komponentu B przeprowadzonych  
w dniach 15.-18.07.2011r. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku 1 (s.184) i 2 
(s.196).  
 

Tylko badane biura podróży Dolnego Śląską podały z jakich systemów CRS 

korzystają. Są to: 

• merlin  - 7,7% odpowiedzi, 

• euroticket - 53,8% odpowiedzi, 

• goglobal - 7,7% odpowiedzi, 

• bluvendo - 15,4% odpowiedzi, 

• amadeusz - 15,4% odpowiedzi. (wyniki załącznik 3.2.,3.2.2., s.218). 
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Biorąc pod uwagę odpowiedzi podmiotów z sektora turystyki w Polsce, 

praktycznie tylko biura podróży (51,3% odpowiedzi) i obiekty noclegowe (53,5% 

odpowiedzi) korzystają z Globalnych Systemów Rejestracyjnych  (wykres 44). 

Spośród wymienianych przed badane podmioty GDS-ów do najczęściej używanych 

należą: 

• obiektów noclegowych – www.booking.com (44,1% odpowiedzi), 

www.hrs.com (29,4% odpowiedzi), 

• biur podróży – MerlinX (76,0% odpowiedzi), Sart (24,0% odpowiedzi). 

• obiektów gastronomicznych – www.bookin.com (33,3% odpowiedzi), Visio 

Communications (33,3% odpowiedzi), a 33,3% w ogóle nie korzysta. 

Pozostałe podmioty (atrakcje turystyczne, firmy transportowe, firmy prowadzące 

informację turystyczną) nie podawały informacji na temat korzystania  

z GDS-ów. (wyniki załącznik 3.3.,3.3.2., s.218). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt pn. „Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012”.  
POKL.08.01.04-02-001/09 

 
 

80 
 

Wykres 44. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze 
turystyki w Polsce w 2011 roku – wg kryterium wykorzystywania Globalnych 
Systemów Dystrybucyjnych. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań przeprowadzonych w dniach 13.-
22.07.2011r. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku 1 (s.184) i 2 (s.196).  

 

Komputerowe Systemy Rezerwacyjne wśród ankietowanych podmiotów w kraju 

wykorzystywane są przede wszystkim przez obiekty noclegowe (39,5% odpowiedzi), 

biura podróży (39,0% odpowiedzi) i firmy prowadzące informację turystyczną (66,7% 

odpowiedzi) w Polsce, co przedstawia wykres 45. Do najczęściej wykorzystywanych 

należą wśród: 

• obiektów noclegowych – własny program rezerwacyjny (47,1% odpowiedzi)  

i wewnętrzny system (11,8% odpowiedzi), 

• biur podróży – BlueVendo (83,3% odpowiedzi) i sekiur (16,7% odpowiedzi), 

• firmy transportowe – Voyager (100% odpowiedzi), 

• obiekty gastronomiczne korzystają z własnego systemu rezerwacji (wykres 

45). 
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Wykres 45. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze 
turystyki w Polsce w 2011 roku – wg kryterium wykorzystywania Komputerowych 
Systemów Rezerwacyjnych CRS. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań przeprowadzonych w dniach 13.-
22.07.2011r. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku 1 (s.184) i 2 (s.196).  

 

W porównaniu wykorzystywanych systemów GDS i CRS w gospodarce 

turystycznej regionu w poszczególnych sektorach przemysłu turystycznego, 

ankietowanych podmiotów funkcjonujących w województwie dolnośląskim  

do podmiotów branży turystycznej kraju zauważono, iż główne tendencje są podobne 

tzn. że większość ankietowanych firm turystycznych nie korzysta z Globalnych 

Systemów Dystrybucyjnych (68,5 % respondentów z Dolnego Śląska, 68, 6% 

z kraju), jak i Komputerowych Systemów Rezerwacyjnych (77,8 respondentów 

z Dolnego Śląska, 71,7% z kraju). (wyniki w załączniku 3.4., s.228). 
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4. Dostępne zasoby baz danych  i  informacji turystycznej  
w punktach IT i sieciach www w regionie oraz regionalnych baz 
danych WebGIS z komponentem turystycznym 

 

Jednym z najważniejszych elementów tworzących sprawny system informacji 

turystycznej są ośrodki (biura) informacji turystycznej. W poniższej tabeli 

przedstawiono podział punktów IT na Dolnym Śląsku. 

W obecnej chwili na Dolnym Śląsku IT prowadzone są przez gminy, powiaty, 

fundacje, stowarzyszenia, a także podmioty prywatne. Zdecydowanie najwięcej 

punktów IT prowadzonych jest przez gminy. W przypadku stowarzyszeń są to punkty 

prowadzone przez PTTK. 

Tabela 4. Wykaz punktów IT z Dolnego Śląska z podziałem na podmiot prowadzący. 
Podmiot prowadzący Liczba punktów IT 

gmina 38
powiat 1
fundacja 1
stowarzyszenie 3
prywatny podmiot 2
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wykazu punktów IT uzyskanych z Dolnośląskiej 
Organizacji Turystycznej, które przeszły proces kategoryzacji zgodny z ustaleniami Regionalnych 
Organizacji Turystycznych z Polską Organizacją Turystyczną oraz Forum Informacji Turystycznych 
oraz strony internetowej www.sudety24.info/Informacja,turystyczna,5.html. 
 

Zadaniem tych ośrodków jest w głównej mierze doradzanie i promowanie 

regionu, a także zachęcanie potencjalnych turystów do uczestniczenia  w  ruchu 

turystycznym  i  do wyboru określonego miejsca wypoczynku. 

Część dolnośląskich punktów Informacji Turystycznej przeszły proces 

kategoryzacji zgodny z ustaleniami Regionalnych Organizacji Turystycznych  

z Polską Organizacją Turystyczną oraz Forum Informacji Turystycznych. 

Maksymalną ilość 4 gwiazdek uzyskały punkty IT w Bystrzycy Kłodzkiej, Lwówku 

Śląskim, Świeradowie Zdrój oraz Kłodzku. Kategorię 3 gwiazdek otrzymały punkty IT 

w Ząbkowicach Śląskich i Lubaniu, natomiast 2 gwiazdki otrzymał punkt IT w Zamku 

Kliczków.25 

                                            
25 www.dot.org.pl/aktualnosci/z-ostatnich-dni/kategoryzacja-punktow-it-na-dolnym-slasku.html, stan na 
lipiec 2011. 
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Bazy danych informacji turystycznych na Dolnym Śląsku gromadzone są m.in.  

w formie cyfrowej w ramach serwisów www, w formie wydawnictw multimedialnych, 

w formatach aplikacji biurowej (MS Office, Open Office), a także w formie Msql 

systemu SIT, zgromadzone z możliwością przetwarzania na serwerach 

poszczególnych podmiotów (np. gmin, powiatów).26 

W obecnej chwili województwo dolnośląskie nie posiada nadal centralnej bazy 

danych umożliwiającej wymianę informacji pomiędzy punktami IT a centrami w celu 

aktualizacji i dostępności. Pewne jej cechy posiada serwis DSIT, a także strony  

internetowe, którymi zarządza Dolnośląska Organizacja Turystyczna, które 

gromadzą informacje dotyczące regionu27.  

Poza w/w serwisami, przykładem kolejnego serwisu o zasięgu subregionalnym są 

strony systemu DSIT. Są to m.in. strony internetowe www.sudety.it.pl, 

www.ziemiaklodzka.it.pl czy www.karkonosze.it.pl, gdzie przedstawione są 

informacje o różnej tematyce. Niestety zastosowano w nich np. przestarzałe 

narzędzia nawigacyjne, przestarzałą technologię tworzenia serwisów na systemie 

html, brak CMS, niedającej możliwości kompatybilnego wykorzystania, 

przedstawiające raczej podstawowe źródła informacji, a niezintegrowany system baz 

danych. 

Jak wykazuje DOT w opracowaniu „Koncepcja kompleksowego scalenia 

systemów informacji turystycznej na Dolnym Śląsku na potrzeby przygotowania  

i wdrożenia projektu E-turystyka na Dolnym Śląsku”, „lokalne serwisy internetowe 

Punktów IT można je podzielić na: 

                                            
26 W. Fedyk, A. Dołęga, P.Gryszel, S. Francuz, „Koncepcja kompleksowego scalenia systemów 
informacji turystycznej na Dolnym Śląsku na potrzeby przygotowania i wdrożenia projektu E-turystyka  
na Dolnym Śląsku”, Wrocław, 2007. 
27 Zgodnie z ”Sprawozdaniem z działalności Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna za 
rok 2010” DOT w 2010 roku przeprowadził inwentaryzację i gruntowną modernizację swoich 
systemów internatowych łącząc zawartość serwisów internetowych pod jedną domeną 
www.dolnyslask.info.pl, która docelowo ma być największą bazą danych  
o dolnośląskiej turystyce dostępną w 6 wersjach językowych. W 2010 roku przeprowadzono prace nad 
budową nowego wyglądu strony oraz nad opracowaniem w jedną całość treści zawartych na różnych 
stronach DOT, który w obecnej chwili zarządza następującymi stronami internetowymi: 
www.dolnyslask.info.pl, www.dot.org.pl, www.tpe.org.pl, www.dolnyslaskbezbarier.pl, 
www.agroekoturystyka.pl, www.teleinformator.com.pl, www.pamiatkarz.info.pl, www.pamiatkarz.net, 
oraz administruje we współpracy z innym podmiotem serwis www.dolnyslask.poland.com. 
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• serwisy statyczne - typowe realizacje oparte na opisowym języku HTML, 

sprawdzające się raczej przy małych serwisach złożonych z kilku – kilkunastu 

podstron i nie wymagających częstej aktualizacji, aktualizacja wymaga 

znajomości, co najmniej języka HTML i realizowana jest poprzez edycję plików 

źródłowych, w przypadku punktów IT takie rozwiązanie powinno mieć 

zastosowanie praktycznie tylko w przypadku „samodzielnych” stron – wizytówek  

i jest nie rozwojowe, 

• serwisy dynamiczne - realizowane w oparciu o język skryptowy, np. PHP, często 

w połączeniu z bazą danych MySQL z realizacją HTML realizacja oparta na CMS, 

tego typu technologie pozwalają tworzyć dowolnej wielkości serwisy  

z możliwością zarządzania treścią on-line przez narzędzia administracyjne, nie 

wymagające wiedzy technicznej, większość realizacji to rozwiązania autorskie 

realizowane przez firmy i indywidualnych programistów, zauważalne jest 

wzrastające zainteresowanie darmowymi rozwiązaniami OpenSource 

udostępnianymi na licencji GPL, najpopularniejsze są systemy zarządzania 

treścią (CMS) z „rodziny” Mambo / Joomla (http://mamboserver.com, 

http://joomla.org – oficjalne serwisy).”28 

„Większość serwisów dynamicznych punktów IT w województwie dolnośląskim  

do obsługi danych wykorzystuje serwer baz danych MySQL. Ilość takich rozwiązań 

rokuje pozytywnie w przypadku podjęcia decyzji o integracji lub wykorzystaniu  

do integracji istniejących elektronicznych baz danych.”29 

„Cyfrowe zbiory danych woj. dolnośląskiego to systemy rozproszonych baz 

danych. Nie występuje między nimi żadna synchronizacja danych, a wymiana jest 

szczątkowa oraz nie ma cech rozwiązania systemowego. Są to lokalne zbiory 

danych powstające na indywidualne potrzeby, w różnej formie i strukturze zwłaszcza 

największe w DOT”.30 

                                            
28 W. Fedyk, A. Dołęga, P.Gryszel, S. Francuz, „Koncepcja kompleksowego scalenia systemów 
informacji turystycznej na Dolnym Śląsku na potrzeby przygotowania i wdrożenia projektu E-turystyka  
na Dolnym Śląsku”, DOT, Wrocław, 2007. – dokument dostępny w biurze Dolnośląskiej Organizacji 
Turystycznej we Wrocławiu. 
29 Ibidem. 
30 Ibidem. 
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W dniu 08.07.2011r. wysłano zapytanie drogą elektroniczną do 40 punktów IT 

funkcjonujących na Dolnym Śląsku nt. zasobów baz danych i informacji turystycznej, 

jaką posiadają punkty.31 Dokładny wykaz punktów IT Dolnego Śląska, które 

odpowiedziały na zapytanie przedstawiono na s.273. 

 
Tabela 5. Zakres zadań prowadzonych przez 16 skategoryzowanych punktów IT  
na Dolnym Śląsku – stan na 25.07. 2011r. 

L.p. Element/zadanie 
Udzielone 

odpowiedzi  
–TAK – 
 (w %) 

1. Materiały płatne dla turystów 56% 

2. Bezpłatne materiały dla turystów 81% 

3. Mapa regionu wywieszona w biurze 81% 

4. Tablica informacyjna na zewnątrz gdy punkt IT jest nieczynny 44% 

5. Multimedialny infokiosk gdy punkt jest nieczynny 25% 

6. Infokiosk poza biurem IT, np. na dworcu 31% 

7. Tablica informacyjna poza biurem IT, np. na dworcu 81% 

8. Udzielanie szczegółowych informacji o własnym regionie 88% 

9. Udzielanie szczegółowych informacji o własnym regionie i 
województwie 94% 

10. Udzielanie podstawowych informacji o kraju i innych krajach 69% 

11. Sprzedaż map, folderów, przewodników 81% 

12. Sprzedaż pamiątek regionalnych 63% 

                                            
31 Odpowiedzi udzieliło tylko 5 punktów, w związku z czym ponowiono zapytanie. Wysłano ponownie 
zapytanie drogą elektroniczną do 23 punktów IT31 funkcjonujących na Dolnym Śląsku (nie wysyłano 
zapytania ponownie do 5 punktów IT od których uzyskano odpowiedzi). Zapytanie dotyczyło 28 
kryteriów, na które w/w punkty udzielały odpowiedzi TAK/NIE. Na odpowiedź zwrotną wyznaczono 5 
dni roboczych, o czym badane punkty nie zostały poinformowane. Zabieg ten miał na celu 
sprawdzenie funkcjonowania punktów IT. Jednak, aby dokonać analizy funkcjonowania punktów 
wzięto pod uwagę również odpowiedzi nadesłane w terminach późniejszych.31 
W trakcie badania stwierdzono nieprawidłowości z poprawnością adresów mailowych grupy badanych 
punktów. W konsekwencji od 08.07.2011 otrzymano 16 odpowiedzi, których wyniki zostały 
przedstawione w poniższej tabeli. 
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13. Sprzedaż biletów na imprezy kulturalne i sportowe 44% 

14. Programowanie wycieczek edukacyjnych 19% 

15. Organizacja prelekcji i pogadanek turystycznych 38% 

16. Pośrednictwo w sprzedaży usług przewodnickich 38% 

17. Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej, krajowej i 
międzynarodowej 0% 

18. Organizacja wycieczek fakultatywnych 6% 

19. Rezerwacja noclegów 25% 

20. Realizacja wydawnictw turystycznych 63% 

21. Promocja gminy i regionu na targach turystycznych, w mediach 81% 

22. Bieżąca aktualizacja bazy danych oraz stały kontakt i 
współpraca z innymi punktami IT 81% 

23. Aktualizacja informacji na stronie internetowej gminy lub 
własnej 81% 

24. Aktualizacja informacji w Dolnośląskiej Sieci Informacji 
Turystycznej 50% 

25. Aktualizacja informacji w ISIT POT 25% 

26. Aktualizacja informacji dla DOT 81% 

27. Prowadzenie badań rynku turystycznego 44% 

28. Posiadane bazy danych  69% 

Źródło: Opracowanie na własne na podstawie nadesłanych odpowiedzi punktów Informacji 
Turystycznej, badanie przeprowadzono w dniu 08.07.2011 – 27.07.2011. 
 

W tabeli 6 przedstawiono dodatkowo odpowiedzi punktów IT dotyczące baz 

danych, jakie posiadają w swoich zasobach. 

 

Tabela 6. Bazy danych punktów IT, które udzieliły informacji. 

L.p. Baza danych 

1. Baza noclegowa miasta i regionu, baza agroturystyczna, baza gastronomiczna, baza 
sklepów i fabryk ceramicznych, baza turystyczna regionu 

2. Baza noclegowa, gastronomiczna, atrakcji turystycznych, baza sportowo-rekreacyjna 
i kulturalna, kalendarz imprez, baza tele-adresowa gminy i regionu. 
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3. Internet 
4. Spis turystów 
5. Noclegowa, gastronomiczna, atrakcji naszych i w okolicy, przewodników itp. 
6. Własna baza danych + zasoby internetowe  
7. Adresy informacji turystycznych, adresy obiektów noclegowych,  
8. Noclegi, gastronomia, atrakcje 
9. Atrakcje, informacje o miejscowościach, zabytkach, przewodniki, mapy, imprezy cykliczne 
10. Noclegowa, gastronomiczna, sportowa, usługowa: łowiska komercyjne. 
11. Informacje nt. gastronomi, noclegów, biur turystycznych i organizatorów aktywnego 

wypoczynku, klubów i organizacji turystycznych, informacji turystycznej, dostępnego 
wydawnictwa w CITIK, informacje nt. walorów przyrodniczych, możliwości spędzania czasu 
wolnego wraz z kalendarzem imprez, nt. komunikacji, kultury i sztuki, uzdrowisk, dziedzictwa 
historycznego, dostępna galeria zdjęć w postaci prezentacji multimedialnej. 

Źródło: Opracowanie na własne na podstawie nadesłanych odpowiedzi punktów Informacji 
Turystycznej, badanie przeprowadzono w dniu 08.07.2011 – 25.07.2011. 

 

Mimo, iż tylko cztery punkty zadeklarowały, że pośredniczą w rezerwacji 

noclegów, nie powinno się to oceniać w kwestii uchybienia, czy też niedostateczności 

zakresu udzielanych informacji, ponieważ punkty te deklarują posiadanie 

różnotematycznych baz danych dotyczących między innymi obiektów noclegowych. 

Tak więc mimo, iż potencjalny turysta będzie musiał sam dokonać rezerwacji, 

powinien uzyskać szczegółową informację nt. możliwości noclegu w danych miejscu. 

Mając także na uwadze, iż wiele hotelów umożliwia dokonanie rezerwacji on-line,  

a prawie każdy drogą telefoniczną, turysta może tego dokonać sam, nie wychodząc  

z domu, a korzystając ze zdjęć umieszczanych na stronach www obiektów (w wyniku 

przeprowadzonego badania na rzecz niniejszego raportu stron internetowych 

obiektów noclegowych na Dolnym Śląsku, zauważono, iż każda z badanych stron 

udostępniła zdjęcia swojego obiektu i pojedynczych pokoi) może dokonać wyboru 

miejsca według własnego uznania i preferencji.  

Uwzględniając powyższe wyniki zauważono, iż połowa punktów IT, prowadzi 

komercyjną sprzedaż map, przewodników, pamiątek oraz innych materiałów  

dla turystów. Wynika to z formy działalności punktów Informacji Turystycznej, bowiem 

wiele z nich funkcjonuje jako wydziały, referaty urzędów gmin, starostw i w związku  

z tym nie może prowadzić sprzedaży komercyjnej (zakaz ustawowy).  
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Tabela 7. Zestawienie wyników badania przeprowadzonego przez DOT w ramach 
dokumentu pn. „Koncepcja kompleksowego scalenia systemów informacji 
turystycznej na Dolnym Śląsku na potrzeby przygotowania i wdrożenia projektu E-
turystyka na Dolnym Śląsku” oraz aktualizacji ARR „ARLEG” S.A. 

L.p. Element/zadanie 2007 roku32 2011 rok33 

1 Materiały płatne dla turystów 75% 56% 

2 Bezpłatne materiały dla turystów 100% 81% 

3 Mapa regionu wywieszona w biurze 90% 81% 

4 Tablica informacyjna na zewnątrz gdy punkt IT jest 
nieczynny 85% 44% 

5 Multimedialny infokiosk gdy punkt jest nieczynny 25% 25% 

6 Infokiosk poza biurem IT, np. na dworcu 30% 31% 

7 Tablica informacyjna poza biurem IT, np. na 
dworcu 80% 81% 

8 Udzielanie szczegółowych informacji o własnym 
regionie 100% 88% 

9 Udzielanie szczegółowych informacji o własnym 
regionie i województwie 80% 94% 

10 Udzielanie podstawowych informacji o kraju  
i innych krajach 75% 69% 

11 Sprzedaż map, folderów, przewodników 75% 81% 

12 Sprzedaż pamiątek regionalnych 50% 63% 

13 Sprzedaż biletów na imprezy kulturalne i sportowe 40% 44% 

14 Programowanie wycieczek edukacyjnych 40% 19% 

15 Organizacja prelekcji i pogadanek turystycznych 35% 38% 

                                            
32  Dolnośląska Organizacja Turystyczna, „Koncepcja kompleksowego scalenia systemów informacji 
turystycznej na Dolnym Śląsku na potrzeby przygotowania i wdrożenia projektu E-turystyka  
na Dolnym Śląsku”, Wrocław, 2007, s. 17-18, spośród 37 punktów IT funkcjonujących na Dolnym 
Śląsku w badaniach wzięło udział 20 podmiotów. Dokument dostępny w biurze Dolnośląskiej 
Organizacji Turystycznej we Wrocławiu. 
33 Zapytanie drogą mailową wysłano ponownie do 23 punktów IT, których wykaz uzyskano  
od Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, które przeszły już proces kategoryzacji zgodny  
z ustaleniami Regionalnych Organizacji Turystycznych z Polską Organizacją Turystyczną oraz Forum 
Informacji Turystycznych. Odpowiedź zwrotną przesłało 16 punktów IT. 
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16 Pośrednictwo w sprzedaży usług przewodnickich 35% 38% 

17 Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej, krajowej    
i międzynarodowej 40% 0% 

18 Organizacja wycieczek fakultatywnych 30% 6% 

19 Rezerwacja noclegów 60% 25% 

20 Realizacja wydawnictw turystycznych 70% 63% 

21 Promocja gminy i regionu na targach 
turystycznych, w mediach 90% 81% 

22 Bieżąca aktualizacja bazy danych oraz stały 
kontakt i współpraca z innymi punktami IT 100% 81% 

23 Aktualizacja informacji na stronie internetowej 
gminy lub własnej 80% 81% 

24 Aktualizacja informacji w Dolnośląskiej Sieci 
Informacji Turystycznej 60% 50% 

25 Aktualizacja informacji w ISIT 35% 25% 

26 Aktualizacja informacji dla DOT 65% 81% 

27 Prowadzenie badań rynku turystycznego 55% 44% 

28 Posiadane bazy danych (proszę wymienić) 60% 69% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: 
wynik z 2007 - Dolnośląska Organizacja Turystyczna, „Koncepcja kompleksowego scalenia systemów 
informacji turystycznej na Dolnym Śląsku na potrzeby przygotowania i wdrożenia projektu E-turystyka 
na Dolnym Śląsku”, Wrocław, 2007, s. 17-18, - dokument dostępny w biurze Dolnośląskiej Organizacji 
Turystycznej we Wrocławiu. 
Wynik z 2011r. – ARR „ARLEG” S.A. 
Kolorem czerwonym oznaczono większy wynik 2011 roku, niż 2007r. 
Kolorem niebieskim oznaczono niższy wynik 2011 niż w roku 2007. 
 

Na cele niniejszego raportu przeprowadzono również badania telefoniczne 

dotyczące dostępności zasobów baz danych i informacji turystycznych w punktach IT 

funkcjonujących w województwie dolnośląskim. Na potrzeby przeprowadzenia 

badania w dniu 25.07.2011r. w godz. 12-16 wykonano połączenie telefoniczne 

(badanie CATI) do 40 punktów Informacji Turystycznych funkcjonujących na Dolnym 

Śląsku z zapytaniem o posiadane grupy baz danych w systemie IT.  

Zapytanie dotyczyło dostępności usługi informacyjnej w systemie informacji 

turystycznej, które podzielono na trzy grupy danych: 
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1. Grupa informacji o walorach (atrakcjach) turystycznych. 

2. Grupa informacji o zagospodarowaniu i usługach turystycznych. 

3. Grupa informacji o produktach turystycznych.  

 
Tabela 8. Zestawienie wyników badania telefonicznego przeprowadzonego  
w punktach IT na Dolnym Śląsku d/t zasobów baz danych – stan na 25.07.2011. 

Posiadane bazy danych w punktach IT 
Grupa 1 

Informacja o walorach 
(atrakcjach) turystycznych 

Grupa 2 
Informacja o 

zagospodarowaniu i 
usługach turystycznych 

Grupa 3 
Informacja o produktach 

turystycznych 
 
 
 

22 punkty IT 22 punkty IT 9 punktów IT 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CATI. 

 

W sześciu punktach IT na swoich stronach internetowych widnieją nieaktualne 

numery telefoniczne, w dziewięciu przypadkach numer nie odpowiada, natomiast trzy 

punkty IT nie posiadają swojej własnej strony www. W przypadku jednego punktu IT 

informacje o walorach turystycznych i zagospodarowaniu i usługach turystycznych 

znajdują się zarówno na stronie internetowej jak i bezpośrednio są dostępne  

w biurze. Tylko na stronach internetowych dwóch punktów IT znajduje się odnośnik 

do innych stron www z daną informacją. 

Kolejnym elementem istotnym dla oceny zasobów baz danych w sektorze 

turystycznym w regionie są regionalne bazy danych typu WebGIS34. 

W celu analizy zasobów, jakie posiada GIS przeanalizowano strony internetowe 

samorządów Dolnego Śląska. Na tej podstawie zauważono, iż funkcjonują one  

na zasadzie przekierowywania na inny adres internetowy.35 

                                            
34 WebGis (web - serwis internetowy, GIS - system informacji przestrzennej) jest usługą umożliwiającą 
przeglądanie informacji przestrzennej dotyczącej danego obszaru za pomocą przeglądarki 
internetowej. WebGIS może zawierać nieograniczoną liczbę warstw tematycznych prezentujących 
informacje, mające jakiekolwiek odniesienie przestrzenne. Są to m.in.:  
- elementy środowiska przyrodniczego: zbiorniki wodne, cieki, użytkowanie terenu, szata roślinna  
i zwierzęca, zagrożenia ekologiczne, 
- elementy środowiska kulturowego: zabytki, tradycje lokalne, obszary gwarowe, regionalne produkty  
i usługi, zanikające zawody, działalność kulturowa lokalnych zespołów, parafie, 
- elementy związane z turystyką: szlaki turystyczne, obiekty pełniące funkcje turystyczne  
i sportowe, baza noclegowa i gastronomiczna, ścieżki rowerowe, place zabaw, kąpieliska, 
wypożyczalnie sprzętu turystycznego, turystyka konna, stanowiska wędkarskie. 
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Wykaz stron internetowych jednostek samorządu terytorialnego (strony gmin, 

miast i powiatów) Dolnego Śląska pobrano ze strony internetowej www.interaktywna-

gmina.pl. Przeanalizowano 170 stron internetowych, które wykazało, że: 

• 22% przebadanych jednostek samorządów terytorialnych posiada 

interaktywne mapy, 

• 82% stron z mapami interaktywnymi posiada warstwy z elementami 

środowiska przyrodniczego, na 21% znajdują się elementy środowiska 

kulturowego, a 32 % to elementy związane z turystyką, 

• każda mapa posiada podział na działki, drogi, nazwy ulic, zaznaczoną kolej, 

nazwy miejscowości, 

• elementy środowiska przyrodniczego to głównie warstwy z ciekami wodnymi, 

(rzeki, jeziora, rowy melioracyjne) oraz tereny rolne i przyroda (lasy, parki), 

• elementy dotyczące środowiska kulturowego to przede wszystkie zabytki  

i instytucje kultury odznaczone w sposób punktowy, 

• mapy posiadają również odznaczone elementy bazy około turystycznej np. 

banki, poczty, ośrodki zdrowia itp. 

• elementy związane z turystyką to głównie baza noclegowa i gastronomiczna 

zaznaczona punktowo, a także ścieżki turystyczne (piesze i rowerowe)                 

np. powiat polkowicki, 

• mapy interaktywne nie posiadają zaznaczonych atrakcji turystycznych                    

np. produktów turystycznych czy infrastruktury turystycznej, 

• z powiatów, które posiadają mapy interaktywne to powiat wrocławski, 

polkowicki, lubiński i oleśnicki, 

• swoje systemy informacji przestrzennej, zawierające głównie elementy 

związane ze środowiskiem przyrodniczym, bazą około turystyczną, zabytkami  

i obiektami kultury posiadają m.in. miasta: Wrocław, Wałbrzych, Nowa Ruda, 

Lubin, Polkowice, Kowary, Kamienna Góra, Góra, Jelenia Góra, Legnica, 

Wołów, Lwówek Śląski. 

                                                                                                                                        
35 Analizując strony internetowe jednostek samorządów terytorialnych (gminy, powiaty, miasta), wzięto 
pod uwagę kryteria podane na stronie internetowej www.terradigital.pl/webgis.html, badanie zostało 
przeprowadzone przez ARR ARLEG S.A. dnia 18.07.2011. 
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Analizują serwisy internetowe, można dodatkowo stwierdzić, że informacje nt. 

walorów turystycznych Dolnego Śląska można głównie odnaleźć na stronie 

internetowej www.turystyka.dolnyslask.pl. Żadna z jednostek samorządów 

turystycznych nie ma pełnej bazy walorów turystycznych, są to jedynie pojedyncze 

informacje dotyczące przede wszystkim lokalizacji głównych zabytków, czasami bazy 

noclegowej i gastronomicznej, często bez podpisu, tylko w formie punkowej. Są to 

dane naniesione w większości przypadków na zwykłych mapach pobranych ze 

strony internetowej Google Mapy. 

Na regionalnym serwisie internetowym Dolnego Śląska 

www.turystyka.dolnyslask.pl znajdziemy interaktywne mapy przedstawiające walory 

turystyczne regionu. W animowanym menu, mapy są pogrupowane w warstwy 

tematyczne, których wyświetlaniem zarządza użytkownik portalu. Są to mapy: 

Karkonoszy, Zamków i pałaców, Mapa fortów i podziemi, Mapa agro-  

i ekoturystyczna, Mapa uzdrowisk, Turystyka weekendowa, Turystyka biznesowa, 

Szlaki turystyczne, Cztery pory roku, Mapa bez barier36. 

Kolejnym elementem istotnych w ocenie stron internetowych IT są 

przeprowadzone badania w ramach komponentu B na cele niniejszego raportu  

w formie wywiadów telefonicznych w systemie CATI w okresie 13.-22.07.2011r. 

Szczegółową metodologię, cel główny i cele szczegółowe poszczególnych 

komponentów przeprowadzonego badania przedstawiono w załącznikach numer 1 

(s.184) i 2 (s.196). 

Dokładna analiza stron internetowych punktów IT została przedstawiona  

w rozdziale „Stopień wykorzystania oraz możliwości techniczne systemów 

internetowych sprzedaży oferty turystycznej” (s.39).  

Analizując strony internetowe firm prowadzących Informację Turystyczną można 

wysunąć następujące wnioski: 

• większość firm (80% odpowiedzi) zleca prowadzenie swoich stron 

internetowych firmom zewnętrznym, co może mieć negatywny wpływ  

na szybkość aktualizacji informacji z których korzystają turyści, 

                                            
36 www.turystyka.dolnyslask.pl/content/view/330/508/, stan na dzień 25.07.2011. 
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• praktycznie wszystkie podmioty sprzedają swoje usługi w sposób 

bezpośredni, mimo iż na swoich stronach internetowych posiadają możliwość 

rezerwacji usług turystycznych (28,6% odpowiedzi), zakupu usług 

dodatkowych (28,6% odpowiedzi), a także możliwy jest kontakt z punktami za 

pomocą formularza e-mail (28,6% odpowiedzi), skype czy innego 

komunikatora (14,3% odpowiedzi), 

• nie korzystają w ogóle z systemów GDS, co dałoby możliwość przedstawienia 

zainteresowanych turystom oferty turystycznej danego regionu zebranej  

w systemie informatycznym i w bazie danych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt pn. „Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012”.  
POKL.08.01.04-02-001/09 

 
 

94 
 

5. Audyt wszystkich systemów informacji turystycznej w regionie  
i stopnia ich zaawansowania oraz aktualności  

 

Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie stanu i jakości usług informacji 

turystycznej z wykorzystaniem elektronicznych kanałów dystrybucji.  

Na Dolnym Śląsku funkcjonuje około 40 punktów Informacji Turystycznej (IT)37.  

Lokalizacja punktów IT skoncentrowana jest głównie w miejscowościach                      

o utrwalonym wizerunku turystycznym, głównie w centrum, bądź przy głównej ulicy38. 

Wiele punktów jest prowadzona przy urzędach gmin, bądź starostwach – aż                      

60 % i co czwarty punkt jest obsługiwany przez jedną osobę39. Co raz częściej 

głównym źródłem pozyskiwania informacji jest Internet, szczególnie 

u osób z zagranicy, planujących wakacje w Polsce. Między innymi trend ten skłania 

punkty IT do prowadzenia serwisów internetowych, które powinny zawierać rzetelne  

i zaktualizowane informacje o walorach, infrastrukturze turystycznej, być one również 

dostępne wielu wersjach językowych, by być zrozumiałymi dla zainteresowanych 

turystów  z  zagranicy, a  także posiadać wysoką pozycję w wyszukiwarkach 

internetowych.  

W 2007r. w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej opracowano dokument pn. 

„Koncepcja kompleksowego scalenia systemów informacji turystycznej na Dolnym 

Śląsku na potrzeby przygotowania i wdrożenia projektu E-turystyka na Dolnym 

Śląsku”40. Celem opracowania było m.in. „wykonanie audytu wszystkich systemów 

informacji turystycznej w regionie i stopnia ich zaawansowania oraz aktualności”41.  

Analogicznie jak w badaniu w „Koncepcji…” chcąc zdiagnozować stan systemów 

                                            
37 Zgodnie z www. turystyka.dolnyslask.pl, stan na: lipiec 2011r. 
38 W. Fedyk, A. Dołęga, P. Gryszel, S. Francuz, „Koncepcja kompleksowego scalenia systemów 
informacji turystycznej na Dolnym Śląsku na potrzeby przygotowania i wdrożenia projektu E-turystyka  
na Dolnym Śląsku”, DOT, Wrocław, 2007 - - dokument dostępny w biurze Dolnośląskiej Organizacji 
Turystycznej we Wrocławiu. 
39 Tamże, s. 14. 
40 W. Fedyk, A. Dołęga, P. Gryszel, S. Francuz, „Koncepcja kompleksowego scalenia systemów 
informacji turystycznej na Dolnym Śląsku na potrzeby przygotowania i wdrożenia projektu E-turystyka 
na Dolnym Śląsku”, DOT, Wrocław, 2007 - dokument dostępny w biurze Dolnośląskiej Organizacji 
Turystycznej we Wrocławiu. 
41 Tamże, s. 4. 
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informacji turystycznej w regionie oraz stopnia ich zaawansowania i aktualności, 

zastosowano dokładnie tą samą metodologię opierając się na tych samych 

parametrach.42  

Serwisy internetowe badano zarówno pod względem merytorycznym43 jak   

i  technicznym (ocena została oparta o 15 zestandaryzowanych parametrów)44. 

Ocenie poddano: 

• 23 strony internetowe punktów IT (z 42 punktów IT45, tylko 23 posiadają strony 

internetowe, które są często integralną częścią stron urzędów gmin  

i miast), 

• 4 strony internetowe LOT-ów ( z 9 LOT-ów, tylko 4 posiadają swoje strony 

internetowe), 

• stronę internetową Dolnośląskiego Systemu Informacji Turystycznej, 

• stronę internetową Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, wraz ze stronami 

internetowymi46, którymi zarządza DOT. 

Współczesny turysta wymaga aktualnych, rzetelnych i wieloaspektowych 

informacji, które pozwolą na samodzielne zorganizowanie wyjazdu turystycznego.  

Na poniższych wykresach przedstawiono wyniki analizy dotyczącej zawartości  

na stronach internetowych punktów IT na Dolnym Śląsku poszczególnych informacji 

                                            
42 Analizę stron internetowych przeprowadziła Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.  
43 Badanie merytoryczne dotyczyło: Poziomu informacji o walorach kulturowych w badanych 
serwisach internetowych z Dolnego Śląska; Poziomu informacji o obiektach dóbr kultury w badanych 
serwisach internetowych z Dolnego Śląska; Informacji o turystyce miejskiej /jako produkt turystyczny/ 
w badanych serwisach internetowych z Dolnego Śląska; Wybranych rodzajów produktów 
turystycznych w badanych serwisach internetowych z Dolnego Śląska; Turystyki biznesowej /jako 
produkt turystyczny/ w badanych serwisach internetowych z Dolnego Śląska; Poziomu zawartości 
produktów turystycznych w badanych serwisach internetowych z Dolnego Śląska (skala od 1-7); 
Poziomu aktualności informacji badanych serwisów internetowych z Dolnego Śląska (skala do 1-5). 
44 Badanie techniczne obejmowało następujące kategorie: łatwość zdobywania informacji na stronie 
internetowej serwisu; łatwość czytania informacji na stronie internetowej serwisu; łatwość koncentracji 
uwagi na stronie internetowej serwisu; łatwość wyszukiwania informacji na stronie serwisu; łatwość 
użycia stron serwisu; logika nawigacji na stronie serwisu; jakość grafiki stron serwisu; dobór grafiki 
stron serwisu; prędkość wyświetlania informacji i stron serwisu; aktualność danych i informacji  
na stronie serwisu; jakość języka na stronach serwisu; produktywność serwisu; rozrywkowość stron 
serwisu; ocena wyjaśnień na stronie serwisu; kompleksowość zagadnień ujętych na stronach serwisu 
(skala od 1-7). 
45 Zgodnie z www. turystyka.dolnyslask.pl, stan na: lipiec 2011r.  
46 www.dolnyslask.info.pl, www.tpe.org.pl, www.dolnyslaskbezbarier.pl, www.dolnyslask.poland.com. 
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przydatnych dla turysty47, porównując otrzymane wyniki z danymi z 2007r. 

przedstawionymi w „Koncepcji…”48. 

 

Tabela 9. Analiza porównawcza poziomu informacji o walorach kulturowych  
w badanych serwisach internetowych punktów IT z Dolnego Śląska. 

Lp. Element/zdanie 2007 rok 2011 rok 

1. Brak informacji o walorach kulturowych 
w serwisie 30% 13% 

2. Określona nazwa waloru kulturowego 
o najwyższej atrakcyjności w serwisie 45% 4% 

3. Brak nazwy waloru kulturowego o najwyższej 
atrakcyjności w serwisie. 25% 83% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Wynik z 2007 - Dolnośląska Organizacja Turystyczna, 
„Koncepcja kompleksowego scalenia systemów informacji turystycznej na Dolnym Śląsku na potrzeby 
przygotowania i wdrożenia projektu E-turystyka na Dolnym Śląsku”, Wrocław, 2007, s. 31, - dokument 
dostępny w biurze Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej we Wrocławiu. Wynik z 2011r. – ARR 
„ARLEG” S.A. 
 
 

Wnioski (patrz  

Tabela 9): 

• niepokojące zjawisko braku umieszczania na stronach internetowych nazw 

walorów kulturowych kluczowych dla rozwoju turystyki miejskiej i kulturowej, 

przy czym w 2007r. informacje te podawało aż 45% serwisów punktów IT, 

• w porównaniu do 2007 roku, obecnie tylko 13% serwisów nie posiada żadnych 

informacji nt. walorów kulturowych, 

• zauważalny jest spadek podawania przez serwisy punktów IT nazw walorów 

kulturowych o najwyższej atrakcyjności w serwisie (spadek o 41%), 

• punkty IT często wymieniają jedynie nazwę waloru kulturowego, opisują 

walory w sposób ogólnikowy bądź w ogóle. 

 
Poniżej przedstawiono wykres prezentujący obraz informacji o obiektach dóbr 

kultury w serwisach internetowych punktów IT z Dolnego Śląska w podziale  
                                            

47 Analizę stron internetowych punktów Informacji Turystycznej na Dolnym Śląsku przeprowadziła 
Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.  
48 W. Fedyk, A. Dołęga, P. Gryszel, S. Francuz, „Koncepcja kompleksowego scalenia systemów 
informacji turystycznej na Dolnym Śląsku na potrzeby przygotowania i wdrożenia projektu E-turystyka  
na Dolnym Śląsku”, DOT, Wrocław, 2007 - dokument dostępny w biurze Dolnośląskiej Organizacji 
Turystycznej we Wrocławiu. 
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na rodzaje dóbr kultury, oraz zestawienie tabelaryczne porównujące tą tematykę  

w 2007 i 2011 roku. 

 
Wykres 46. Poziom informacji o obiektach dóbr kultury w badanych serwisach 
internetowych punktów IT z Dolnego Śląska – stan na 2007r. 

 
Źródło: W. Fedyk, A. Dołęga, P. Gryszel, S. Francuz, „Koncepcja kompleksowego scalenia systemów 
informacji turystycznej na Dolnym Śląsku na potrzeby przygotowania i wdrożenia projektu E-turystyka 
na Dolnym Śląsku”, DOT, Wrocław, 2007, s. 32 - dokument dostępny w biurze Dolnośląskiej 
Organizacji Turystycznej we Wrocławiu. 
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Wykres 47. Poziom informacji o obiektach dóbr kultury w badanych serwisach 
internetowych punktów IT z Dolnego Śląska – stan na 2011r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie stron internetowych punktów IT, stan na lipiec 2011. 

 

Tabela 10. Analiza porównawcza poziomu informacji o obiektach dóbr kultury  
w badanych serwisach internetowych punktów IT z Dolnego Śląska. 

Lp. Element/zdanie 2007 rok 2011 rok 
1. Muzea 60% 70% 
2. Pałace 35% 30% 
3. Pomniki 60% 13% 
4. Kościoły 85% 74% 
5. Inne 80% 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Wynik z 2007 - Dolnośląska Organizacja Turystyczna, 
„Koncepcja kompleksowego scalenia systemów informacji turystycznej na Dolnym Śląsku na potrzeby 
przygotowania i wdrożenia projektu E-turystyka na Dolnym Śląsku”, Wrocław, 2007, s. 32 - dokument 
dostępny w biurze Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej we Wrocławiu. Wynik z 2011r. – ARR 
„ARLEG” S.A. 

 

Wnioski (patrz tabela 10, wykres 46, wykres 47): 

• na serwisach internetowych punktów IT Dolnego Śląska zwiększyła się liczba 

informacji na temat muzeów, i innych obiektów dóbr kultury, 
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• zauważalny jest zdecydowany spadek przekazywania danych na temat 

pomników (w porównaniu do 2007 roku, odnotowano spadek o 47%) -  

w przypadku pałaców (spadek o 5%) i kościołów (spadek o 11%), 

• informacje na temat typów dóbr kultury to głównie dane opisujące lokalizację 

dobra kultury, bez większego opisu, 

• turyści coraz częściej podejmują decyzję o przyjeździe do danego regionu 

wyszukując informacji w Internecie, dlatego też zasadnym by było 

umieszczanie informacji o produktach turystycznych wraz z szerokim opisem 

na serwisach internetowych punktów IT Dolnego Śląska. 

 
Poniżej zaprezentowano zestawienie wyników analizy w 2007 i 2011 roku 

dotyczących zamieszczania przez punkty IT Dolnego Śląska informacji o turystyce 

miejskiej (tabela 11). 

Tabela 11. Analiza porównawcza poziomu informacji o turystyce miejskiej (produkcie 
turystycznym) w badanych serwisach internetowych punktów IT z Dolnego Śląska. 

Lp. Element/zdanie 2007 rok 2011 rok 

1. Zawarta informacja o produktach turystyki 
miejskiej w serwisie 70% 74% 

2. Brak informacji o produktach turystyki 
miejskiej w serwisie 30% 26% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Wynik z 2007 - Dolnośląska Organizacja Turystyczna, 
„Koncepcja kompleksowego scalenia systemów informacji turystycznej na Dolnym Śląsku na potrzeby 
przygotowania i wdrożenia projektu E-turystyka na Dolnym Śląsku”, Wrocław, 2007, s. 33 - dokument 
dostępny w biurze Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej we Wrocławiu. Wynik z 2011r. – ARR 
„ARLEG” S.A. 
 
Wnioski (patrz tabela 11): 

• zauważalne są niewielkie różnice dotyczące poziomu przekazywania 

informacji o turystyce miejskiej na serwisach internetowych punktów IT, 

• obecnie 74% serwisów posiada informacje, które można powiązać  

z turystyką miejską na swoich stronach internetowych (wzrost o 4%  

w porównaniu do roku 2007), 

• informacje te są jednak często zdezaktualizowane, przedstawiają np. 

nieaktualne dane o imprezach kulturalnych, 
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• obecnie 4% punktów IT Dolnego Śląska w porównaniu do 2007r. zaprzestało 

zamieszczać informacje o turystyce miejskiej na swojej stronie internetowej. 

 
Jak wynika z poniższych wykresów 48 i 49 praktycznie obecnie żaden serwis 

internetowy punktów IT dolnego Śląska nie posiada informacji na temat turystyki 

tranzytowej, gdzie jeszcze w 2007 roku, posiadały je punktu w Ząbkowicach Śląskich 

i Międzygórzu. 

 
Wykres 48. Wybrane rodzaje produktów turystycznych w badanych serwisach 
internetowych punktów IT z Dolnego Śląska – stan na 2007r. 

 
Źródło: W. Fedyk, A. Dołęga, P. Gryszel, S. Francuz, „Koncepcja kompleksowego scalenia systemów 
informacji turystycznej na Dolnym Śląsku na potrzeby przygotowania i wdrożenia projektu E-turystyka 
na Dolnym Śląsku”, DOT, Wrocław, 2007, s. 34 - dokument dostępny w biurze Dolnośląskiej 
Organizacji Turystycznej we Wrocławiu. 
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Wykres 49. Wybrane rodzaje produktów turystycznych w badanych serwisach 
internetowych punktów IT z Dolnego Śląska – stan na 2011r. 

 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie stron internetowych punktów IT, stan na lipiec 2011. 
* serwisy internetowe punktów IT z Dolnego Śląska w 2011r. analizowano również pod kątem 
występowania informacji o turystyce tranzytowej, lecz ze względu na brak informacji na stronach 
internetowych punktów IT o tego typu turystyce nie podawano tego rekordu na powyższym wykresie. 
 
Wnioski (patrz  wykres 48 i 49):  
 

• w porównaniu do informacji dotyczących turystyki miejskiej, turystyka 

tranzytowa, przygranicza i weekendowa są traktowane bardzo marginalnie, 

• jedynie 8 punktów IT Dolnego Śląska (w 2007r. 7 punktów IT) umieściło 

informacje o tych typach turystyki, z czego o turystyce tranzytowej żaden 

serwis internetowych, 

• serwisy internetowe nie oferują pakietów produktów turystycznych związanych 

z weekendowym wypoczynkiem, nie informują o ofercie turystyki 
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przygranicznej dla turystów z Czech i Niemiec, a także o turystyce tranzytowej 

związanej np. z wycieczkami tzn. „objazdówkami”, 

• niepokojącym jest fakt, że tyle samo punktów IT (Międzygórze, Ząbkowice 

Śląskie, Duszniki Zdrój), przestało zamieszczać informacje o typach turystyk 

na swoich stronach internetowych, i ta sama liczba zaczęła te informacje 

zamieszczać (Kowary, Szklarska Poręba, Świdnica, Świeradów Zdrój). 

 

Analiza serwisów internetowych punktów IT na Dolnym Śląsku dotyczyła również 

turystyki biznesowej i konferencyjno-kongresowej, jako produktu turystycznego.  

Niepokojącym jest fakt, że na żadnej stronie internetowej punktów IT Dolnego 

Śląska, nie podawano informacji o miejscach i miejscowościach gdzie można 

organizować imprezy kongresowe, szkolenia biznesowe czy podróże motywacyjne  

dla pracowników firm, przy czym w 2007 roku aż 80% serwisów posiadało tego typu 

informacje.49 

 

W ramach analizy poddano również ocenie w skali od 1 do 7 poziom zawartości 

produktów turystycznych w badanych serwisach internetowych punktów IT Dolnego 

Śląska i poziom aktualizacji informacji w nich podawanych w skali od 1 do 5, 

przedstawione na poniższych wykresach. Dla porównania przedstawiono również 

dane z 2007r. 

Zdecydowanie spadł poziom zawartości informacji o produktach turystycznych  

na serwisach punktów IT Dolnego Śląska, w szczególności w skali dobrej  

i satysfakcjonującej, przy czym większa część serwisów posiada rozczarowujące  

i niewystarczające informacje. Można stwierdzić, że poziom zawartości informacji  

o produktach turystycznych spadł w ciągu kilku lat (tabela 12). 

 

                                            
49 Dane z 2007 roku na temat informacji o turystyce biznesowej /jako produkcie turystycznym/  
w badanych serwisach internetowych punktów IT Dolnego Śląska. I tak: zawarta informacja  
o produktach turystyki biznesowej znajdowała się na 80% serwisach internetowych punktów IT 
Dolnego Śląska, zawarta informacja o kongresach w serwisie znajdowała się na 15% serwisach 
internetowych punktów IT Dolnego Śląska, brak informacji o produktach turystycznych turystyki 
biznesowej znajdowała się na 5% serwisów internetowych punktów IT Dolnego Śląska. 
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Tabela 12. Analiza porównawcza poziomu informacji o produktach turystycznych  
w badanych serwisach internetowych punktów IT z Dolnego Śląska. 

Lp. Skala zakresu informacji o produktach 
turystycznych 2007 rok 

 
2011 rok 

 
1. 1-rozczarowujący 0% 13% 
2. 2-niewystarczający 10% 35% 
3. 3-poprawny 25% 22% 
4. 4-wystarczający 20% 26% 
5. 5-dobry 20% 4% 
6. 6-satysfakcjonujący 25% 0% 
7. 7-w pełni satysfakcjonujący 0% 0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Wynik z 2007 - Dolnośląska Organizacja Turystyczna, 
„Koncepcja kompleksowego scalenia systemów informacji turystycznej na Dolnym Śląsku na potrzeby 
przygotowania i wdrożenia projektu E-turystyka na Dolnym Śląsku”, Wrocław, 2007, s. 36 - dokument 
dostępny w biurze Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej we Wrocławiu. Wynik z 2011r. – ARR 
„ARLEG” S.A. 

 

Biorąc pod uwagę poziom aktualizacji informacji podawanych na serwisach 

internetowych punktów IT Dolnego Śląska, ich stan jest niewystarczający  

i rozczarowujący. W porównaniu do 2007 roku, stan aktualizacji informacji 

zdecydowanie uległ pogorszeniu (tabela 13). 

 

Tabela 13. Analiza porównawcza poziomu aktualizacji informacji w badanych 
serwisach internetowych punktów IT z Dolnego Śląska 

Lp. Skala stopnia aktualizacji informacji 2007 rok 
 

2011 rok 
 

1. 1-rozczarowujący 0% 29% 
2. 2-niewystarczający 5% 47% 
3. 3-poprawny 25% 19% 
4. 4-wystarczający 25% 5% 
5. 5-dobry 15% 0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Wynik z 2007 - Dolnośląska Organizacja Turystyczna, 
„Koncepcja kompleksowego scalenia systemów informacji turystycznej na Dolnym Śląsku na potrzeby 
przygotowania i wdrożenia projektu E-turystyka na Dolnym Śląsku”, Wrocław, 2007, s. 37 - dokument 
dostępny w biurze Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej we Wrocławiu. Wynik z 2011r. – ARR 
„ARLEG” S.A. 

 

Serwisy internetowe punktów IT Dolnego Śląska poddano również analizie 

technicznej ich funkcjonowania pod kątem m.in. szybkości działania i wyszukiwania 
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informacji, szaty graficznej czy sprawności informatycznej. Wyniki podano  

w tabeli 14. 
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Tabela 14. Wyniki oceny technicznej badanych serwisów internetowych punktów IT Dolnego Śląska wg stanu z VII 2011r. 
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1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 30% 0% 0% 0% 0% 
2 17% 17% 17% 17% 0% 26% 26% 26% 13% 39% 35% 35% 35% 35% 39% 
3 39% 39% 43% 43% 57% 35% 30% 30% 35% 22% 4% 30% 26% 26% 22% 
4 17% 17% 17% 22% 17% 17% 26% 26% 30% 4% 4% 26% 22% 26% 22% 
5 17% 17% 13% 17% 22% 17% 13% 13% 17% 4% 0% 9% 17% 13% 17% 
6 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 0% 13% 0% 0% 0% 0% 
7 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 13% 0% 0% 0% 0% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie stron internetowych punktów IT, stan na lipiec 2011. 
- kolorem zielonym oznaczono wartości maksymalne w danym kryterium. 

                                            
50 Badanie dotyczyło oceny technicznej badanych serwisów internetowych punktów IT Dolnego Śląska w kategoriach: łatwość zdobywania informacji na 
stronie serwisu, łatwość czytania informacji na stronie serwisu, łatwość koncentracji uwagi na stronie serwisu, łatwość wyszukiwania informacji na stronie 
serwisu, łatwość użycia stron serwisu, logika nawigacji na stronie serwisu, jakość grafiki stron serwisu, dobór grafiki stron serwisu, prędkość wyświetlania 
informacji i stron serwisu, aktualność danych i informacji na stronie serwisu, jakość języka na stronach serwisu, produktywność serwisu, rozrywkowość stron 
serwisu, ocena wyjaśnień na stronie serwisu, kompleksowość zagadnień ujętych na stronach serwisu. Każdą kategorię poddano ocenie w skali 1-7, które 
oznaczają: 1 – rozczarowujący; 2 – niewystarczający; 3 – poprawny; 4 – wystarczający; 5 – dobry; 6 – satysfakcjonujący; 7 - w pełni satysfakcjonujący. 
Następnie obliczono procentowy udział danej oceny spośród wszystkich przyznanych ocen dla danej kategorii. 



 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt pn. „Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012”.  
POKL.08.01.04-02-001/09 

 
 

106 
 

Tabela 15. Wykaz ocen technicznych jakie przyznano badanym serwisom internetowych punktów IT Dolnego Śląska wg stanu z VII 
2011r. 
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BOLESŁAWIEC 3 3 3 5 5 5 3 3 5 3 2 2 2 2 2 
BYSTRZYCA 
KŁODZKA 5 5 3 4 5 3 3 3 3 2 7 4 5 4 5 

CHOJNÓW 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 
DUSZNIKI ZDRÓJ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 3 3 3 
DZIERŻONIÓW 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 2 2 
GRYFÓW  6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 2 3 5 5 5 
JELENIA GÓRA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 7 5 5 5 5 
KARPACZ 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 6 4 4 4 4 
KOWARY 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 6 4 4 4 4 
LEGNICA  2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
LWÓWEK ŚLĄSKI 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
PIECHOWICE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
POLANICA 
ZDRÓJ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 3 3 3 3 

SZCZYTNA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
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Punkt IT 
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SZKLARSKA 
PORĘBA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 

ŚWIDNICA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 6 4 4 4 4 
ŚWIERADÓW- 
ZDRÓJ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 

TRZEBNICA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 3 3 3 3 
WALIM 3 3 3 3 3 2 2 2 4 1 1 2 2 2 2 
WAŁBRZYCH 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 
WLEŃ 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 
WROCŁAW 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
ZĄBKOWICE 
ŚLĄSKIE 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie stron internetowych punktów IT Dolnego Śląska, stan na lipiec 2011. 
- kolorem żółtym dla skali 7 - w pełni satysfakcjonujący 
- kolorem niebieskim oznaczono wartości maksymalne, jakie przyznano w danym kryterium dla skali 6 – satysfakcjonujący 
-kolorem czerwonym oznaczono wartości minimalne, jakie przyznano w danym kryterium dla skali 1 – rozczarowujący. 
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Analizując strony internetowej punktów IT Dolnego Śląska (strony internetowe 

posiadają tylko 23 punkty IT Dolnego Śląska) pod względem technicznym, wnioski  

z przeprowadzonego badania były następujące (patrz Tabela 14 i Tabela 15): 

• w przypadku 9 kryteriów (patrz Tabela 14 – kolor zielony) analizy stan 

techniczny stron internetowych punktów IT jest poprawny (skala 3),  

• natomiast w przypadku 6 (patrz Tabela 14– kolor zielony) analizy stan 

techniczny stron internetowych punktów IT jest niewystarczający (skala 2), 

• jakość języka na stronach internetowych jest zarówno rozczarowująca  

i niewystarczająca (w szczególności punktów IT w Chojnowie, Dzierżoniowie, 

Walimiu, Wleniu i Ząbkowicach Śląskich), jak i satysfakcjonująca  

(w szczególności punktów IT w Świdnicy, Polanicy Zdrój, Jeleniej Góry, 

Karpacza, Kowar i Bystrzycy Kłodzkiej), 

• tylko 8% serwisów posiada możliwość odczytania treści, w co najmniej 5 

językach obcych (punkty IT w Jeleniej Górze i Polanicy Zdrój), 

• pod względem graficznym strony internetowej zostały w większości 

przypadków przedstawione, jako poprawne i wystarczające, jednak często 

zdjęcia atrakcji turystycznych są niskiej jakość i nieaktualne (w szczególności 

punkty IT w Wleniu, Ząbkowicach Śląskich, Walimiu, Legnicy, Chojnowie  

i Lwówku Śląskim), 

• w 57% przypadków oceniono, że serwisy są łatwe w użytkowaniu, natomiast 

w około 40% przypadków stwierdzono, że łatwość czytania, zdobywania  

i koncentracji informacji jest poprawna, obsługa techniczna jest 

nieskomplikowana, do minusów należy np. niska prędkość wysyłania danych, 

• aktualność danych i informacji na serwisach jest zdecydowanie 

rozczarowująca i niewystarczająca, wyjątek stanowi punkt IT w Wałbrzychu 

których aktualność danych jest dobra i Dusznikach Zdrój, gdzie aktualność 

jest wystarczająca, 

• pozytywnie pod względem stanu technicznego wyróżniają się wśród 

wszystkich punktów IT Dolnego Śląska punkt w Wałbrzychu, którego stan 

techniczny został oceniony jako dobry, z wyjątkiem jakości języka który 
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oceniono jako rozczarowujący gdzie nie ma możliwości odczytania informacji 

serwisu w językach obcych; stan techniczny punktu IT w Gryfowie Śląskim  

w większości przypadków oceniono jako satysfakcjonujący i dobry,  

z wyjątkiem aktualności informacji i danych oraz jakości języka na stronie 

serwisu. 

 

Na cele niniejszego rozdziału, analizie poddano również serwisy internetowe 

LOT-ów Dolnego Śląska (strony internetowe posiadają tylko 4 LOT-y Dolnego 

Śląska)51 zarówno pod względem merytorycznym52 jak  i  technicznym (ocena 

została oparta o 15 zestandaryzowanych parametrów)53.  

Zestawienie wyników analizy przedstawiono w poniższej tabeli 16. 

 

Tabela 16. Zestawienie analizy serwisów internetowych Lokalnych Organizacji 
Turystycznych z Dolnego Śląska – stan na 2011. 

Poziom informacji o walorach kulturowych w badanych serwisach internetowych LOT-ów 
Dolnego Śląska 

Element/zadanie % odpowiedzi 
Brak informacji o walorach kulturowych 
w serwisie 50% 

Określona nazwa waloru kulturowego 
o najwyższej atrakcyjności w serwisie 0% 

Brak nazwy waloru kulturowego o najwyższej 50% 

                                            
51 Analizie poddano serwisy internetowe następujących Lokalnych Organizacji Turystycznych: 
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Lokalna Organizacja Turystyczna Szklarska Poręba, Lokalna 
Organizacja Turystyczna Ziemi Ząbkowickiej, Lokalna Organizacja Turystyczna Księstwo Świdnicko-
Jaworskie. 
52 Badanie merytoryczne dotyczyło: Poziomu informacji o walorach kulturowych w badanych 
serwisach internetowych z Dolnego Śląska; Poziomu informacji o obiektach dóbr kultury w badanych 
serwisach internetowych z Dolnego Śląska; Informacji o turystyce miejskiej /jako produkt turystyczny/ 
w badanych serwisach internetowych z Dolnego Śląska; Wybranych rodzajów produktów 
turystycznych w badanych serwisach internetowych z Dolnego Śląska; Turystyki biznesowej /jako 
produkt turystyczny/ w badanych serwisach internetowych z Dolnego Śląska; Poziomu zawartości 
produktów turystycznych w badanych serwisach internetowych z Dolnego Śląska (skala od 1-7); 
Poziomu aktualności informacji badanych serwisów internetowych z Dolnego Śląska (skala do 1-5). 
53 Badanie techniczne obejmowało następujące kategorie: łatwość zdobywania informacji na stronie 
internetowej serwisu; łatwość czytania informacji na stronie internetowej serwisu; łatwość koncentracji 
uwagi na stronie internetowej serwisu; łatwość wyszukiwania informacji na stronie serwisu; łatwość 
użycia stron serwisu; logika nawigacji na stronie serwisu; jakość grafiki stron serwisu; dobór grafiki 
stron serwisu; prędkość wyświetlania informacji i stron serwisu; aktualność danych i informacji  
na stronie serwisu; jakość języka na stronach serwisu; produktywność serwisu; rozrywkowość stron 
serwisu; ocena wyjaśnień na stronie serwisu; kompleksowość zagadnień ujętych na stronach serwisu 
(skala od 1-7). 
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atrakcyjności w serwisie 
Poziom informacji o obiektach dóbr kultury w badanych serwisach internetowych LOT-ów 

Dolnego Śląska 
Element/zadanie % odpowiedzi 

Muzea 20% 
Pałace 20% 
Pomniki 0% 
Kościoły 20% 
Inne 40% 

Informacje o turystyce miejskiej /jako produkt turystyczny/ w badanych serwisach 
internetowych LOT-ów Dolnego Śląska 

Zawarta informacja o produktach turystyki 
miejskiej w serwisie 

50% 

Brak informacji o produktach turystyki 
miejskiej w serwisie 

50% 

Wybrane rodzaje produktów turystycznych w badanych serwisach internetowych LOT-ów 
Dolnego Śląska 

Turystyka weekendowa 0% 
Turystyka tranzytowa 0% 
Turystyka przygraniczna 0% 

Informacje o turystyce biznesowej /jako produkt turystyczny/ w badanych serwisach 
internetowych LOT-ów Dolnego Śląska 

Zawarta informacja o produktach turystyki 
biznesowej w serwisie 0% 

Zawarta informacja o kongresach w serwisie 0% 
Brak informacji o produktach turystyki 
biznesowej w serwisie 0% 

Poziomu zawartości produktów turystycznych w badanych serwisach internetowych LOT-ów 
Dolnego Śląska 

1-rozczarowujący 67% 
2-niewystarczający 33% 
3-poprawny 0% 
4-wystarczający 0% 
5-dobry 0% 
6-satysfakcjonujący 0% 
7-w pełni satysfakcjonujący 0% 

Poziom aktualizacji informacji podawanych w badanych serwisach internetowych LOT-ów 
Dolnego Śląska 

1-rozczarowujący 50% 
2-niewystarczający 25% 
3-poprawny 0% 
4-wystarczający 0% 
5-dobry 0% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie stron internetowych Lokalnych Organizacji Turystycznych 
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Lokalna Organizacja Turystyczna Szklarska Poręba, Lokalna 
Organizacja Turystyczna Ziemi Ząbkowickiej, Lokalna Organizacja Turystyczna Księstwo Świdnicko-
Jaworskie.  
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Tabela 17. Wyniki oceny technicznej badanych serwisów internetowych Lokalnych Organizacji Turystycznych z Dolnego Śląska wg 
stanu z VII 2011r. 
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1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
2 75% 50% 50% 50% 0% 25% 75% 75% 25% 25% 25% 50% 50% 50% 9% 
3 0% 25% 25% 25% 75% 50% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
4 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
5 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 4% 
6 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
7 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie stron internetowych LOT-ów Dolnego Śląska, stan na lipiec 2011. 
- kolorem zielonym oznaczono wartości maksymalne w danym kryterium. 

                                            
54 Badanie dotyczyło oceny technicznej badanych serwisów internetowych punktów IT Dolnego Śląska w kategoriach: łatwość zdobywania informacji na 
stronie serwisu, łatwość czytania informacji na stronie serwisu, łatwość koncentracji uwagi na stronie serwisu, łatwość wyszukiwania informacji na stronie 
serwisu, łatwość użycia stron serwisu, logika nawigacji na stronie serwisu, jakość grafiki stron serwisu, dobór grafiki stron serwisu, prędkość wyświetlania 
informacji i stron serwisu, aktualność danych i informacji na stronie serwisu, jakość języka na stronach serwisu, produktywność serwisu, rozrywkowość stron 
serwisu, ocena wyjaśnień na stronie serwisu, kompleksowość zagadnień ujętych na stronach serwisu. Każdą kategorię poddano ocenie w skali 1-7, które 
oznaczają: 1 – rozczarowujący; 2 – niewystarczający; 3 – poprawny; 4 – wystarczający; 5 – dobry; 6 – satysfakcjonujący; 7 - w pełni satysfakcjonujący. 
Następnie obliczono procentowy udział danej oceny spośród wszystkich przyznanych ocen dla danej kategorii. 
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Tabela 18. Wykaz ocen technicznych jakie przyznano badanym serwisom internetowych Lokalnych Organizacji Turystycznych  
z Dolnego Śląska wg stanu z VII 2011r. 
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Lokalna 
Organizacja 
Turystyczna 
Księstwo 
Świdnicko-
Jaworskie 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Stowarzyszenie 
Gmin Ziemi 
Kłodzkiej 

2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Lokalna 
Organizacja 
Turystyka 
Szklarska Poręba 

2 2 2 2 3 3 2 2 3 1 1 2 2 2 2 

Lokalna 
Organizacja 
Turystyczna Ziemi 
Ząbkowickiej 

2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie stron internetowych LOT-ów Dolnego Śląska, stan na lipiec 2011. 
- kolorem niebieskim oznaczono wartości maksymalne, jakie przyznano w danym kryterium dla skali 5 – dobry. 
-kolorem czerwonym oznaczono wartości minimalne, jakie przyznano w danym kryterium dla skali 1 – rozczarowujący. 
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Analizując strony internetowej LOT-ów (strony internetowe posiadają tylko 4 LOT-

y) pod względem merytorycznym i technicznym wnioski z przeprowadzonego 

badania były następujące (patrz Tabela 17 i Tabela 18): 

• pod względem zamieszczonych informacji o dobrach kultury tylko jeden serwis 

posiada dane na temat muzeów, pałaców i kościołów (Lokalna Organizacja 

Turystyczna Księstwo Świdnicko-Jaworskie), 

• połowa serwisów posiada informacje na temat walorów kulturowych, ale bez 

wyszczególniania, które posiadają najwyższą atrakcyjność, 

• na dwóch serwisach zawarto informacje dotyczące turystyki miejskiej, 

natomiast na żadnej stronie nie umieszczono informacji o turystyce 

weekendowej, tranzytowej i przygranicznej, 

• poziom zawartości informacji o produktach turystycznych i aktualności 

informacji oceniono głównie, jako rozczarowującą i niewystarczającą,  

z wyjątkiem LOT-u Księstwo Świdnicko-Jaworskie gdzie poziom aktualności 

określono jako dobry, a ilość informacji o produktach turystycznych jako 

poprawną, 

• pod względem technicznym serwisy LOT-ów (z wyjątkiem Lokalnej Organizacji 

Turystycznej Księstwo Świdnicko-Jaworskie) oceniono, jako niepoprawne 

zarówno pod względem jakości, łatwości uzyskiwania informacji, jak i wartości 

graficznych. 

 

Ocenie poddano również stronę internetową Dolnośląskiej Organizacji 

Turystycznej www.dot.org.pl oraz Dolnośląskiej Sieci Informacji Turystycznej 

www.sudety.it.pl. Największymi mankamentami obu stron są nieaktualne dane,  

w szczególności numery telefonów i adresy e-mailowe zarówno punktów IT Dolnego 

Śląska, jak i LOT-ów. Szata graficzna jak i łatwość zdobywania informacji, czytania, 

koncentracji i wyszukiwania jest wystarczająca. 
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 Strona internetowa Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej nie posiada tłumaczeń  

na inne języki, natomiast DSIT posiada tłumaczenia tylko części i zdecydowanie 

niewielkiej ilości informacji. 

 

Przeanalizowano również strony internetowe, którymi zarządza Dolnośląska 

Organizacji Turystyczna. Część stron to serwisy tematyczne i nie zawierają informacji 

związanych ze wszystkimi produktami turystycznymi, dlatego też analizę podano  

w sposób opisowy określając, jakie dana strona internetowa zawiera informacje,  

a także oceniając je pod względem technicznym. 

 

Tabela 19. Opis tematyki oraz ocena techniczna stron internetowych zarządzanych 
przez Dolnośląską Organizację Turystyczną. 

Strona internetowa Opis 
www.dolnyslask.info.pl Portal przedstawia aktualne informacje na temat organizowanych 

obecnie i planowanych na Dolnym Śląsku wydarzeń związanych 
z kulturą, sportem, biznesem i edukacją. Zawiera również 
informacje dotyczące: tras turystycznych, oferty turystycznej, 
katalog firm noclegowych i gastronomicznych, informacje 
praktyczne tzn. telefony i dane punktów IT, filmy promujące Dolny 
Śląsk, oraz fotogalerię walorów turystycznych Dolnego Śląska. 
Pod względem jakości, grafiki i aktualności serwis oceniono jako 
satysfakcjonujący. Mankamentem jest brak tłumaczenia informacji 
na języki obce, oprócz broszur DOT, które zawierają tłumaczenia. 

www.tpe.org.pl Serwis zawiera wykaz firm polskich i niemieckich związanych 
z historią i rzemiosłem Dolnego Śląska. Strona zawiera 
tłumaczenia na język angielski i niemiecki. Pod kątem 
technicznym została oceniona jako wystarczająca.  

www.dolnyslaskbezbarier.pl Portal przedstawia informacje na temat tras turystycznych 
z podziałem na powiaty, atrakcji turystycznych z podziałem na 
parki, rezerwaty czy faunę i florę, a także opisuje Sudety. Serwis 
jest łatwy w użytkowaniu, lecz zawiera tylko flagi państw bez 
tłumaczenia treści na języki obce, a część zakładek nie zawiera 
w ogóle żadnych informacji. 

www.dolnyslask.poland.com Serwis umożliwia wyszukanie zarówno na Dolnym Śląsku jak 
i w Polsce hoteli, wycieczek, przelotów samolotem, tanich linii 
lotniczych, możliwości wynajmu samochodów. Serwis czytelny 
i prosty w obsłudze. Posiada tłumaczenia na język angielski 
i niemiecki. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie stron internetowych wyszczególnionych w tabeli.  
 

Mając na uwadze powyższe a także, że większość stron internetowych punktów 

IT jest prowadzona wspólnie ze stroną urzędu, warto byłoby stworzyć osobną stronę 
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informacji turystycznej, skorzystać z mocy strony urzędu, umieszczając link-odnośnik 

prowadzący do tej strony (swoista promocja strony na portalu urzędu, która jest 

darzona zaufaniem społecznym), a  także zwiększyć zawartość merytoryczną 

informacji i aktualizować zawarte materiały.  

Przyniesie to wymierne efekty nie tylko w stosunku do zainteresowanych 

turystów, ale także społeczności lokalnej, która niestety często nie jest świadoma 

rangi  i  potencjału miejsca,  w którym mieszka.  Rozwój przedsiębiorczości lokalnej, 

związany ze świadomą wiedzą o regionie, przyniesie wiele pozytywnych aspektów. 

Niestety często branża turystyczna nie jest doceniana, jako potencjalne koło 

zamachowe rozwoju gospodarczego.  

Oprócz zawartości merytorycznej ważna jest również szata graficzna stron 

internetowych. Z przeprowadzonej aktualizacji audytu serwisów internetowych 

wynika, że grafika serwisów jest wystarczająca i poprawna, lecz jednym z jej 

mankamentów jest zarówno niska jakość, jak i nieaktualne zdjęcia walorów. Poprawa 

jakości i aktualizacja zdjęć, oraz pełniejszy opis doda atrakcyjności i wyjątkowości 

walorom turystycznym.  

W związku z zauważalnym napływem turystów zagranicznych na Dolny Śląsk 

(dane GUS ilość udzielanych noclegów), ważnym aspektem jest również możliwość 

przeglądania stron serwisów w różnych językach obcych, które nie zawierałby 

błędów gramatycznych, a także podawałyby nie tylko nazwę produktu turystycznego, 

lecz jego pełny opis. 

Komunikacja pośrednia Punktów IT odbywa się nie tylko drogą 

internetową w postaci zebranych danych o atrakcyjności turystycznej i infrastrukturze 

danego terenu na portalu internetowym tzw. stronie www, ale także poprzez pocztę 

elektroniczną. Co raz częściej poczta elektroniczna tzw. mail jest wykorzystywana  

do uzyskania wszelkiego rodzaju informacji,  a  także zawarcia kontaktu. Ostatnio 

popularne staje się także wykorzystanie ogólnodostępnych, bezpłatnych 

komunikatorów społecznościowych typu Skype, Gadu/Gadu  w  kontaktach 

biznesowych. O ile w innych branżach rynkowych rozwiązanie to funkcjonuje i staje 

się powszechne (np. duże sklepy sprzętu AGD i RTV umożliwiają klientowi kontakt 
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ze swoim pracownikiem za pomocą komunikatorów), o tyle w branży turystycznej jest 

mało spotykane.   

 

5.1. Ocena zasobów kadrowych IT z wykorzystaniem metody Mystery 
Check wg koncepcji POT 
 

Celem niniejszego podrozdziału jest ocena zasobów kadrowych Informacji 

Turystycznych na terenie Dolnego Śląska poprzez badanie metodą „Mystery Check 

wg koncepcji POT“.  

MysteryCheck jest efektywnym instrumentem kontroli jakości. Metoda jest 

stosowana w celu poprawienia standardu świadczonych usług, poprzez  

porównanie stanu istniejącego ze stanem pierwotnym. Jego głównym założeniem 

jest zwiększenie satysfakcji i zadowolenia klientów, co w konsekwencji wpływa  

na postrzeganie i skuteczność oferowanych usług w danej branży55. 

Metody pracy poprzez Internet dominują niemal w każdej dziedzinie naszego 

życia. Internet stał się integralną częścią życia wielu osób56, jest także  

jednym z głównych narzędzi pozyskiwania informacji oraz komunikowania  

(poczta elektroniczna). Zarówno punkty IT, jak i coraz większa rzesza klientów 

wybiera ten sposób pozyskania informacji o możliwościach spędzenia wolnego 

czasu57.  

Na cele niniejszego raportu przeprowadzono badanie zasobów kadrowych,  

w tym ich kompetencji w zakresie jakości obsługi klienta przez punkty IT 

funkcjonujące na terenie województwa dolnośląskiego w procesie pierwszego 

kontaktu z potencjalnym klientem. Celem badania jest ocena zasobów kadrowych 

punktów Informacji turystycznej na zapytanie kierowane drogą mailową przez 

                                            
55 Strona internetowa: http://www.pro-consulting.com.pl/46, stan na dzień 13.07.2011 r.  
56 Jak wynika z artykułu pt. „Świat nie może żyć bez Internetu” Portalu Interia.pl, opierającego się  
na badaniach internautów z 11 krajów, 7 na 10 przebadanych osób korzystających z Internetu nie 
potrafi żyć bez sieci, http://nt.interia.pl/news/swiat-nie-moze-zyc-bez-internetu,1403280, stan na dzień 
13.07.2011 r. 
57 IRS CONSULT AG, Metodologia MysteryCheck na przykładzie pilotażowego projektu w regionach: 
Łódzkim, Małopolskim i Warmińsko-Mazurskim, Monachium, Warszawa lipiec 2009 r., s. 5. 
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potencjalnego turystę zainteresowanego podróżą do danego regionu. Badanie 

zostało wykonane zgodnie z metodologią wg koncepcji POT58. 

Na potrzeby przeprowadzenia badania przygotowano dwie wersje językowe: 

polską i angielską. Wersja w języku polskim została wysłana przez mężczyznę 

zamieszkującego na terenie Polski. W ramach badania została założona darmowa 

skrzynka mailowa na ogólnopolskim portalu onet.pl, z której wysłano zapytanie osoby 

potencjalnie zainteresowanej pobytem w regionie. Analogicznie przygotowano 

angielską wersję językową w celu wysłania zapytania potencjalnego turysty, osoba 

(kobieta) miała zamieszkiwać na terenie Niemiec. Jednak w tym przypadku 

utrudnieniem było zapytanie sporządzone w języku obcym – angielskim. W ramach 

badania założono darmowe konto poczty elektronicznej na portalu gmail.com. 

W dniu 07.07.2011r. do 40 punktów IT funkcjonujących na Dolnym Śląsku 

rozesłano wiadomość testową w języku polskim o następującej treści (dokładny 

wykaz punktów IT Dolnego Śląska, które wzięły udział w badaniu przedstawiono  

na s.267):  

„Szanowni Państwo, 

Uprzejmie proszę o udzielenie mi informacji o możliwości pobytu w Państwa 

okolicy. Poszukuję noclegu w pokoju 2 osobowym z łazienką w hotelu bądź 

pensjonacie w cenie 200-250 zł. za dobę ze śniadaniem. Termin pobytu planuję na 

11-17 lipca 2011r.  

Czy mogliby Państwo polecić mi jakieś obiekty noclegowe lub kilka do wyboru 

wraz z ceną za nocleg, wyżywienie oraz ewentualne atrakcje turystyczne mieszczące 

się na danym terenie? 

Chciałabym również zapytać czy podczas mojego pobytu będą odbywały się 

jakieś zorganizowane imprezy np. związane z tradycjami regionalnymi? 

Czy w związku z powyższym mogę liczyć na Państwa pomoc w dokonaniu 

rezerwacji, wskazaniu atrakcji turystycznych, które mogę zwiedzić sam? 

Będę wdzięczny za szybką odpowiedź. 

     Z poważaniem Jacek Wrotkowski” 

                                            
58 Tamże, s. 7. 
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W dniu 11.07.2011r. do 40 punktów IT funkcjonujących na Dolnym Śląsku 

rozesłano wiadomość testową w języku angielskim o następującej treści: 

„Hello, This summer I would spend a week in Poland in your area, plan to arrive 

on 18-24.07.2011. Looking for accommodation in hotel or guest house in the price of 

200-250 zł. per night with breakfast. Overnight in the planning room 2 people. I have 

a question: Could you recommend me any accommodation or a few to choose from, 

along with the price per night, dinner and possible tourist attractions located in the 

area? Do you, therefore I count on your help in making your reservation, point to 

tourist attractions? I really depends on the time, so I will be grateful for the quick 

reply.  

Yours Agathe Stock” 

Ocenia odpowiedzi nadesłanych od punktów Informacji Turystycznej na zapytanie 

klienta zostały poddane zanalizowaniu na podstawie poniższych kryteriów: 

1. Reakcja punktów i Centrów Informacji Turystycznej na zapytanie klienta. 

2. Rodzaj odpowiedzi: 

• Odpowiedzi nadesłane drogą e-mail. 

3. Szybkość reakcji na zapytanie. 

4. Czynniki formalne: 

• Osoba, 

• Instytucja, 

• Link. 

5. Powitanie: 

• Bez powitania, 

• Z powitaniem, 

• Z wykorzystaniem nazwiska, 

• Bez wykorzystania nazwiska. 

6. Nawiązanie do zapytania w tekście odpowiedzi: 

• Ogólne nawiązanie do zapytania w tekście odpowiedzi, 

• Szczegóły z zapytania (data i inne aspekty) w tekście odpowiedzi. 

7. Załączniki: 
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• Wykaz bazy noclegowej, 

• Inne. 

8. Propozycje: 

• Wyłącznie linki, 

• Wyłącznie załączniki. 

9. Propozycje noclegów: 

• Sprecyzowane propozycje, 

• Sprecyzowane koszty noclegu, 

• Sprecyzowane koszty wyżywienia, 

• Sprecyzowane koszty atrakcji w hotelu, 

• Wyłączne wskazanie na linki w Internecie, 

• Propozycja pomocy przy dalszych krokach (przy rezerwacji, itp.), 

• Wstępne rezerwacje. 

10.  Atrakcje do zwiedzania: 

• Temat atrakcji do zwiedzania zawarty w tekście odpowiedzi, 

• Wyłącznie link. 

11.  Imprezy zorganizowane: 

• Temat imprez zorganizowanych zawarty w tekście odpowiedzi, 

• Wyłącznie link, 

• Odpowiednie zaproponowane. 

12.  Dodatkowe informacje (kultura, miejscowość, krajobraz, organizacja 

wycieczek, dostępność przewodnika). 

Ponadto analizie jakościowej poddano dodatkowo walory wizualne odpowiedzi 

(wielkość czcionki, logo instytucji, standardowość w formacie pisma)59. 

Na rozesłane zapytania potencjalnego turysty, który był zainteresowany pobytem  

w danym regionie ramach badania punktom Informacji Turystycznej wyznaczono  

na odpowiedź zwrotną 3 dni robocze, o czym punkty nie zostały poinformowane. 

Zabieg ten miał na celu sprawdzenie funkcjonowania punktów IT. Na skierowane 

                                            
59 IRS CONSULT AG, Metodologia MysteryCheck na przykładzie pilotażowego projektu w regionach: 
Łódzkim, Małopolskim i Warmińsko-Mazurskim, Monachium, Warszawa lipiec 2009 r., s. 19-21. 
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zapytanie w języku polskim wpłynęło z badanych punktów IT 20 odpowiedzi,  

co stanowi 50 % wszystkich punktów, które udzieliły odpowiedzi.  

Na prośbę wysłaną przez polskiego klienta żadnej reakcji nie wykazało 50 % 

badanych punktów Informacji Turystycznej, z czego 14 punktów podaje na swoich 

oficjalnych stronach internetowych nieaktualne dane adresów poczty internetowej, 

bądź też skrzynki internetowe są przepełnione wiadomościami. 

 
Wykres 50. Reakcja punktów IT na zapytanie potencjalnego klienta w języku polskim 
przeprowadzone w dniu 07.07.2011r. z wykorzystaniem metody „Mystery Check  
wg koncepcji POT”. 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
 

W wyniku badania na zapytanie skierowane w języku angielskim otrzymano  

7 odpowiedzi z punktów Informacji Turystycznej, co stanowi 17,5% ogółu odpowiedzi 

z wszystkich punktów, z czego 14 punktów było niedostępnych drogą mailową 

(punkty IT podają nieaktualne dane adresów poczty internetowej, skrzynki 

internetowe są przepełnione wiadomościami). Na zapytanie nie otrzymano żadnej 

odpowiedzi z 33 punktów Informacji Turystycznej. W przeprowadzonym badaniu  

wskaźnik jest bardzo niski (nadeszło jedynie 7 odpowiedzi). Należy zwrócić 

szczególną uwagę, na fakt znacznego spadku liczby odpowiedzi nadesłanych przez 

punkty IT na zapytanie przesłane przez klienta za granicy, co stanowi różnicę 32,5 % 

odpowiedzi.  
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Wykres 51. Reakcja punktów IT na zapytanie potencjalnego klienta w języku 
angielskim przeprowadzone w dniu 11.07.2011r. z wykorzystaniem metody „Mystery 
Check wg koncepcji POT”. 

  Źródło: Opracowanie własne. 
 

Poniższe wyniki badań dotyczą oceny zasobów kadrowych IT z wykorzystaniem 

metody Mystery Check wg koncepcji POT. W związku, z czym analiza odpowiedzi 

przesłanych przez punkty Informacji Turystycznej będzie odnosiła się do ilości 

odpowiedzi przesłanych przez te punkty.  

Podstawą do wszelkich procentowych obliczeń wyników testu polskojęzycznego  

i angielskojęzycznego w regionie jest liczba punktów Informacji Turystycznych,  

która odpowiedziała na pytanie potencjalnego gościa. Liczba ta jest liczbą wyjściową 

do wszelkich obliczeń procentowych w dalszym przebiegu analizy.60 

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klienta w dobie usług świadczonych 

poprzez Internet, punkty Informacji Turystycznej w większym stopniu powinny 

położyć nacisk na świadczenie usługi drogą mailową. Niewątpliwie brak 

napływających zapytań od zainteresowanych gości drogą poczty elektronicznej 

wysyłanych do punktu, powinien wywołać niepokój i zainteresowanie  

pracowników badanych punktów Informacji Turystycznej. Dlatego też należałoby 

dołożyć wszelkich starań do tego, aby wyczulić pracowników danej jednostki  

                                            
60 Podstawą do wszelkich procentowych obliczeń wyników testu polskojęzycznego  
i angielskojęzycznego jest liczba wszystkich punktów IT, które udzieliły odpowiedzi w regionie 
(polskojęzyczny – 20 odpowiedzi, co stanowi 50% oraz angielskojęzycznego - 7 odpowiedzi,  
co stanowi 17,5%).  
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na systematyczne sprawdzanie skrzynek mailowych, bądź na bieżąco aktualizować 

bazę adresów na oficjalnych stronach internetowych. 

Analizując zaistniałą sytuację (reakcję) można przypuszczalnie tłumaczyć  

faktem, iż spora część punktów IT nie posiada wystarczających kompetencji 

językowych, bądź nie dysponuje odpowiednią kadrą osób pracujących w punktach. 

Na zapytanie klienta nadesłane przez jeden z punktów Informacji Turystycznej  

w języku angielskim, osoba odpowiedziała na maila w języku polskim, podając linki 

do stron internetowych.  

Biorąc pod uwagę szybkość reakcji na zapytanie punkty Informacji Turystycznej, 

które nadesłały odpowiedź, dokonując tego w bardzo krótkim czasie (kilka godzin), 

mianowicie 8 punktów odpowiedziało na zapytanie skierowane w języku polskim, 

natomiast na zapytanie w języku angielskim odpowiedziały 4 punkty, w przeciągu  

24 godzin. W ciągu 1 dnia na zapytanie w języku polskim odpowiedziało  

9 punktów, w języku angielskim 1 punkt. W ciągu 3 dni odnotowano 3 odpowiedzi 

skierowane w języku polskim oraz 2 odpowiedzi w języku angielskim.  Niewątpliwie 

fakt tak szybkich odpowiedzi świadczy o tym, iż występuje wysokie poczucie 

obowiązku oraz świadomość pracowników punktów IT na temat możliwości 

szybkiego kontaktowania się z potencjalnym klientem, poprzez sieć Internet. 
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Wykres 52. Czas reakcji na zapytanie klienta w punktach IT z Dolnego Śląska  
z dnia 18.07.2011r. z wykorzystaniem metody „Mystery Check wg koncepcji POT”. 

Źródło: Opracowanie własne. 
 
Wykres 53. Zestawienie procentowe ilości odpowiedzi nadesłanych przez punkty 
Informacji Turystycznej z dnia 18.07.2011r. z wykorzystaniem metody „Mystery 
Check wg koncepcji POT”. 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
 

Biorąc pod uwagę udział procentowy udzielonych odpowiedzi w przeciągu  

24 godzin na zapytanie skierowane w języku polskim odpowiedziało 40 % punktów 

IT, odpowiedzi na zapytanie w języku angielskim było 57 %. Udział odpowiedzi  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

24 godz.1 dzień2 dni 3 dni 4 dni 5 dni 6 dni 7 dni wcale

8
9

0

3

0 0 0 0 0

4

1

0

2

0 0 0 0 0

w języku polskim
w języku angielskim

Czas reakcji 
na zapytanie:

40%

60%

0%

57%

43%

0%

0% 20% 40% 60% 80%

24 
godz.

3 dni

7 dni

w języku angielskim

w języku polskim

Ilość 
odpowiedzi:



 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt pn. „Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012”.  
POKL.08.01.04-02-001/09 

 
 

124 
 

na zapytanie w języku polskim w po 3 dniach wynosił 60 %. W przypadku zapytania                  

w języku angielskim procentowy udział odpowiedzi w ciągu 3 dni wyniósł 43 %. 

Analizując powyższe dane można stwierdzić, iż reakcja punktów IT nastąpiła 

stosunkowo szybko, co świadczy o wysokim poczuciu odpowiedzialności i dbałości  

o klienta oraz możliwościach, jakie daje poczta elektroniczna. Tym samym w analizie 

uzyskanych odpowiedzi stwierdza się różnicę 17% pomiędzy odpowiedziami  

na zapytanie kierowane z kraju i zagranicy w przeciągu 3 dni. 

Podczas badania klient wysyła mailem swoje zapytanie do punktu IT. Założono, 

że odpowiedź powinna dotrzeć do potencjalnie zainteresowanej osoby ta samą 

drogą, co otrzymane zapytanie (poczta internetowa). Wszystkie biorące udział  

w badaniu punkty Informacji Turystycznej wykorzystały tą drogę komunikowania  

się za pomocą, której otrzymały zapytanie. 

Z uwagi na fakt stosowania poczty elektronicznej, komunikowanie się poprzez  

tą powszechnie uznaną formę uzyskiwania informacji, nie powinno być traktowane  

w kategoriach „tylko możliwości szybkiego dostarczania informacji.” Ten rodzaj 

komunikowania się jest dość często traktowany zbyt okazjonalnie, mianowicie  

jak gdyby w swojej formie nie obowiązywały ogólnie przyjęte czynniki natury 

formalnej. Niewątpliwie znaczenie udzielonej odpowiedzi lub służenie informacją  

o regionie jest jedną z podstawowych funkcji, jaką pełni punkt IT.  

Poprzez odpowiednio dobrane instrumenty, informacje zawarte w odpowiedzi  

do potencjalnego klienta stanowią szansę zainteresowania go i zwrócenia uwagi  

na region, jego walory turystyczne, rekreacyjne, kulturowe.  

Niewątpliwie jednym z czynników analizy badawczej jest zawarte w odpowiedzi 

powitanie osoby, do której pracownik punktu Informacji Turystycznej skierował 

odpowiedź. Analizując dane można stwierdzić, iż w znacznym stopniu, mianowicie  

w 90% odpowiedzi praktykowaną formą powitania osoby, do której pracownik  

punktu Informacji Turystycznej zwraca się w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie 

było użycie grzecznościowego zwrotu, jako element całości. Najczęstszą formą 

powitania osoby z kraju był zwrot grzecznościowy w postaci „Witam” w 55 %,  

następnie użyto zwrotu „Witam Serdecznie” w 10 %. Odpowiedzi z wykorzystaniem 

zwrotu „Dzień dobry” zastosowano w 20 % odpowiedzi, natomiast formę „Szanowni 
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Państwo” w 5 %. Bez jakiegokolwiek zwrotu instytucje zastosowały odpowiedź  

w mailach stanowiących 10 %. 

W przypadku zapytania skierowanego w języku angielskim, najczęstszą użytą 

formą odpowiedzi poprzez maila był zwrot grzecznościowy „Hello” lub „Hi” w 57 %,  

z wykorzystaniem nazwiska potencjalnego klienta w 29 % oraz otrzymano odpowiedź 

w języku polskim z użyciem zwrotu „Dzień dobry”, co stanowi 14 %.  

 
Wykres 54. Zestawienie procentowe ilości odpowiedzi nadesłanych przez  
punkty Informacji Turystycznej wg powitania. Dane z dnia 18.07.2011r.  
z wykorzystaniem metody „Mystery Check wg koncepcji POT”. Porównanie wyników  
w języku polskim i angielskim. 

 
 
Źródło: Opracowanie własne. 
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odpowiedzi nie zawierające tego typu sformułowania mogą być odebrane, jako 

powszechne sprawdzenie poczty elektronicznej, przez co odbiór przesłanej 

odpowiedzi może być niezadowalający.  

W odpowiedziach skierowanych zarówno w języku polskim, jak i angielskim  

w żadnym przypadków nie stwierdzono w/w sformułowania. W odpowiedziach 

punktów Informacji Turystycznej od razu proponowano bazę noclegową bądź  

link do strony www., w 86% odpowiedzi w języku angielskim i 80% odpowiedzi  

w języku polskim. 

W aspekcie zapytań kierowanych do punktów Informacji Turystycznej nasuwa  

się fakt, iż osoba składająca zapytanie oczekuje w odpowiedzi podstawowych 

informacji merytorycznych, jak i formalnych. Mianowicie użycie w odpowiedzi takich 

form jak nazwisko osoby odpowiadającej, nazwa instytucji, dane kontaktowe punktu, 

numery telefonu czy faksu, jak również link do strony www. Taki stan rzeczy  

ma na pewno znacznie, ułatwiłby możliwość dalszego komunikowania  

się z wybranym punktem. 

 

Wykres 55. Zestawienie procentowe ilości odpowiedzi nadesłanych przez punkty 
Informacji Turystycznej wg aspektów formalnych odpowiedzi. Dane z dnia 
18.07.2011r. z wykorzystaniem metody „Mystery Check wg koncepcji POT”. 
Porównanie wyników w języku polskim i angielskim. 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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W 65 % odpowiedzi na zapytanie skierowane w języku polskim osoba 

odpowiadająca podała swoje imię i nazwisko, natomiast w przypadku zapytania  

w języku angielskim 20 %. Jednocześnie w odpowiedziach umieszczono nazwę 

instytucji oraz link do strony internetowej, co kształtowało się w przypadku zapytania 

w języku polskim – dane instytucji 70 %, link 30 %, natomiast w zapytaniu 

skierowanym w języku angielskim – dane instytucji 20 %, link do strony www 5 %. 

Jeżeli chodzi o zakres merytorycznej treści odpowiedzi, badania dowodzą,  

iż klient oczekuje od danego punktu Informacji Turystycznej konkretnych odpowiedzi,  

co do możliwości noclegu, wyżywienia, kosztów. W ramach badania wzięto pod 

uwagę takie zagadnienia jak: propozycje noclegowe, koszty noclegu, koszty 

wyżywienia. 

 

Wykres 56. Zestawienie procentowe ilości odpowiedzi nadesłanych przez punkty 
Informacji Turystycznej wg noclegu, wyżywienia, kosztów. Dane z dnia 18.07.2011r. 
z wykorzystaniem metody „Mystery Check wg koncepcji POT”. Porównanie wyników  
w języku polskim i angielskim. 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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skierowane w języku angielskim odpowiedziało 86 % punktów. Wyżywienie 

kształtowało się na poziomie 35 % dla turysty polskojęzycznego i 29 % dla turysty 

obcojęzycznego. Natomiast koszty, z jakimi wiązał się pobyt w ofercie wskazało  

45 % badanych Punktów w języku polskim i 43 % w języku angielskim. 

Nawiązując do odpowiedzi na zapytanie klienta o możliwości noclegowe w danym 

regionie punkty Informacji Turystycznej umieszczały linki do stron internetowych. 

Niewątpliwie sposób odpowiedzi niejednego klienta zdziwi z uwagi na fakt ilości 

oferowanych usług, baz noclegowych, itp. punkt Informacji Turystycznej powinien 

wyjść naprzeciw wskazując konkretna ofertę i dołożyć starań przy doborze oferty  

dla klienta. Zarówno w zapytaniach w języku polskim jak i angielskim respondenci  

w odpowiedziach zwierali linki kierujące na strony www, jak i załączniki  

do wiadomości. Punkty IT w badaniu w języku polskim wykorzystały linki do stron  

w 75%, załączniki dołączone do wiadomości nadesłało 25 % punktów. Natomiast  

na zapytanie skierowane w języku angielskim w zawartości merytorycznej  

odpowiedzi zawarto linki do stron w 100 % wiadomości.  

 

Wykres 57. Zestawienie procentowe ilości odpowiedzi nadesłanych przez punkty 
Informacji Turystycznej wg propozycji z linkami do stron www, załącznikami  
do wiadomości. Dane z dnia 18.07.2011r. z wykorzystaniem metody „Mystery Check 
wg koncepcji POT”. Porównanie wyników badań przeprowadzonych języku polskim  
i angielskim. 

 
 Źródło: Opracowanie własne.  
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Kolejnym aspektem analizy jest całościowe porównanie propozycji noclegów  

w ujęciu samych propozycji, kosztów noclegu, wyżywienia, koszty atrakcji w hotelu, 

linki do stron www, propozycji w dalszych etapach, rezerwacji. Całość została 

przedstawiona na poniższym wykresie. 

 
Wykres 58. Zestawienie procentowe ilości odpowiedzi nadesłanych przez punkty 
Informacji Turystycznej wg propozycji, kosztów noclegu, wyżywienia, koszty atrakcji 
w hotelu, linki do stron www, propozycji w dalszych etapach, rezerwacji. Dane z dnia 
18.07.2011r. z wykorzystaniem metody „Mystery Check wg koncepcji POT”. 
Porównanie wyników badań w języku polskim i angielskim. 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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natomiast w kwestii odpowiedzi, które zawierały linki do stron z atrakcjami 
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Wykres 59. Zestawienie procentowe ilości odpowiedzi nadesłanych przez punkty 
Informacji Turystycznej wg atrakcji turystycznych. Dane z dnia 18.07.2011r.  
z wykorzystaniem metody „Mystery Check wg koncepcji POT”. Porównanie wyników  
w języku polskim i angielskim. 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Kolejna analiza w badaniu dotyczy klienta zainteresowanego tematyką związaną 
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Ma to także wpływ na odległości między wierszami, co wpływa na estetykę 

wypowiedzi. Dlatego też nawet w sposób merytoryczny dobrze zredagowana 

odpowiedz może źle wpłynąć na potencjalnego klienta, wywołując negatywne 

uczucia z uwagi na zarys wypowiedzi, dając wyraz braku profesjonalizmu przez 

pracownika Informacji Turystycznej. Należy podkreślić, iż ważne jest pierwsze 

wrażenie na kliencie, możliwość drugiej szansy i zaprezentowania się z jak 

najlepszej strony może już nie wystąpić. Należy zwrócić również uwagę na to,  

że w odpowiedziach, choć jednak w śladowych ilościach, występowały wzory 

starannie zredagowanych pism, które zawierały nazwę instytucji, pełne dane 

teleadresowe, nr kontaktowy, stronę internetową. 
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Tabela 20. Zestawienie niedociągnięć kadry punktów IT na podstawie wyników badań metodą „Mystery Check wg koncepcji POT”. 
Porównanie wyników w języku polskim i angielskim. 

Zestawienie skrajnych niedociągnięć kadry punktów IT 

Rodzaje  Wyniki dla testu 
polskojęzycznego

Wyniki dla testu 
angielskojęzycznego Analiza danych, spostrzeżenia 

Brak reakcji punktu IT  
na zapytanie (w tym słaba 
znajomość języków obcych) 

50% 82,5% 

Możliwość poprawy reakcji punktów w procesie odpowiadania na zapytanie 
klienta zależy w dużej mierze od struktury danego punktu IT, jego zasobów 
kadrowych, zadań, miejscowości, w której znajduje się punkt. Podołanie 
stawianym wymogom klienta w dużym stopniu zależy od położenia 
miejscowości, w której znajduje się dany punkt IT. Punkt usytuowany  
w miejscowości dużej i znanej najprawdopodobniej otrzyma więcej zapytań 
niż punkt w nieznanym miejscu, który niejednokrotnie otrzyma tych zapytań 
mniej. Analizując zaistniałą sytuację można przypuszczalnie tłumaczyć 
faktem, iż spora część punktów IT nie dysponuje odpowiednią kadrą, jak 
również występuje brak personelu posiadającego odpowiednie kompetencje 
językowe. Zawartość badania dowodzi, iż może występować stosunkowo 
duża zmienność kadr /informatorów/. 

Nieaktualne dane na stronach, 
dane adresowe poczty 
internetowej, skrzynka są 
przepełnione wiadomościami. 
Informacje o punkcie IT (adres, 
telefony, e-mail, WWW) 
dostępne są w wielu miejscach 
i źródłach 

35% 35% 

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klienta w dobie usług świadczonych 
poprzez Internet, punkty Informacji Turystycznej w większym stopniu 
powinny położyć nacisk na świadczenie usług drogą mailową. Niewątpliwie 
brak napływających zapytań od zainteresowanych gości drogą poczty 
elektronicznej wysyłanych do punktu, powinien wywołać niepokój  
i zainteresowanie pracowników punktów Informacji Turystycznej. Dlatego też 
należałoby dołożyć wszelkich starań do tego, aby wyczulić pracowników 
danej jednostki na systematyczne sprawdzanie skrzynek mailowych, bądź  
na bieżące aktualizowanie bazy adresów na oficjalnych stronach 
internetowych. 

Długa reakcja na zapytanie 
60% 43% 

Potencjalnie odpowiedź na zapytanie nadesłane drogą mailową powinno 
dotrzeć do klienta najpóźniej w dniu następnym. W dobie nowych możliwości 
technicznych, jakie daje Internet zastosowanie rozwiązań funkcji 
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autoodpowiedzi przez punkt IT nie stanowi dużego wyzwania, a niewątpliwie 
poprawi sprawność funkcjonowania punktu IT. Innym rozwiązaniem może 
być wskazanie odpowiedniej osoby zajmującej się korespondencją 
internetową. Szybka reakcja na zapytanie jest kluczem do osiągnięcia 
założonych celów i zadań. 

Brak powitania w odpowiedzi 
(inny zwrot grzecznościowy) 

10% 14% 

Fakt stosowania poczty elektronicznej, komunikowanie się poprzez tą 
powszechnie znaną formę uzyskiwania informacji, nie powinno być 
traktowane w kategoriach „tylko możliwości szybkiego dostarczania 
informacji.” Ten rodzaj komunikowania się jest dość często traktowany zbyt 
okazjonalnie, mianowicie w swojej treści nie zawierał ogólnie przyjętych 
czynników natury formalnej. Stosowane powitanie w odpowiedzi jest 
czynnikiem istotnym z punktu widzenia odbierającego odpowiedź. Stwierdzić 
można, że w życiu codziennym, a w szczególności w kontaktach z instytucją, 
odpowiedzi nie zawierające tego typu sformułowania mogą być odebrane, 
jako powszechne sprawdzenie poczty elektronicznej, przez co odbiór 
przesłanej odpowiedzi może być niezadowalający dla klienta. 

Brak merytorycznych  
i formalnych danych (osoby 
odpowiadającej) 

35% 80% 
Osoba składająca zapytanie oczekuje w odpowiedzi podstawowych 
informacji merytorycznych, jak i formalnych. Mianowicie użycie w odpowiedzi 
takich form jak nazwisko osoby odpowiadającej, nazwa instytucji, dane 
kontaktowe punktu, numery telefonu czy faksu, jak również link do stron 
www. Taki stan rzeczy ma na pewno znaczenie, ułatwiłby możliwość 
dalszego komunikowania się z wybranym punktem. Rzetelne i wyczerpujące 
informacje są pozycją wyjściową danego punktu IT. Badanie ukazało wąski 
zakres udzielanej informacji, dla testu angielskojęzycznego. Miarą sukcesu 
danej miejscowości nie jest ilość wysyłanych linków do klienta, ale udzielenie 
rzetelnych i wyczerpujących odpowiedzi. Odpowiednie podejście do klienta 
powinno cechować wszystkich pracowników, począwszy od przełożonego  
po praktykanta, czego przejawem jest kultura pracy, profesjonalne podejście  
do zapytań osoby, co jest istotną cechą w aspekcie procesu obsługi. 

Dane instytucji - Informacje  
o punkcie IT (adres, telefony,  
e-mail, WWW)  

30% 80% 

Linka do stron www. z danymi 
instytucji 

70% 95% 
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Brak rzetelnych  
i wyczerpujących informacji 
(nocleg) 

10% 14% 
Badanie ukazało dużą ilości oferowanych usług, baz noclegowych, itp. punkt 
Informacji Turystycznej powinien wyjść naprzeciw wskazując konkretną 
ofertę i dołożyć starań przy doborze oferty dla klienta. Zarówno  
w zapytaniach w języku polskim jak i angielskim respondenci  
w odpowiedziach zawierali linki kierujące na strony www, jak i załączniki  
do wiadomości. Badania dowodzą, iż klient oczekuje od danego punktu IT 
konkretnych odpowiedzi, co do możliwości noclegu, wyżywienia, kosztów. 
Znaczenie udzielonej odpowiedzi ma istotny wpływ na decyzję potencjalnego 
klienta. Analiza ukazuje, iż w treści wiadomości w małym stopniu brakowało 
informacji w szczególności nt. noclegu, wskazując na rzetelność usługi. 

Brak rzetelnych  
i wyczerpujących informacji 
(wyżywienie) 

65% 71% 

Brak rzetelnych  
i wyczerpujących informacji 
(koszty noclegu) 55% 57% 

Brak rzetelnych  
i wyczerpujących informacji 
(linki do stron www.) 

25% 0% 
Znaczenie udzielonej odpowiedzi lub służenie informacją  
o regionie jest jedną z podstawowych funkcji, jaką pełni punkt IT. Poprzez 
odpowiednio dobrane instrumenty, informacje zawarte w odpowiedzi  
do potencjalnego klienta stanowią szansę zainteresowania go i zwrócenia 
uwagi na region, jego walory turystyczne, rekreacyjne i kulturowe. Dlatego 
też właściwie zredagowanie odpowiedzi może wpłynąć na potencjalnego 
klienta. Analizując stwierdza się, że występują braki wiedzy turystycznej, 
występuje konieczność korzystania w dużym stopniu z Internetu. 

Atrakcje turystyczne. 55%              57%                  
Llinki do stron www.  
z atrakcjami 

60% 57% 

Źródło: Opracowanie własne. 
Kolorem czerwonym oznaczono większy. Kolorem niebieskim oznaczono niższy wynik. Kolor zielony oznacza równy wynik. 
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Tabela 21. Zestawienie mocnych stron kadry punktów IT na podstawie wyników badań metodą „Mystery Check wg koncepcji POT”. 
Porównanie wyników w języku polskim i angielskim. 

Zestawienie mocnych stron kadry punktów IT 

Mocne strony kadry IT Wyniki dla testu 
polskojęzycznego

Wyniki dla testu 
angielskojęzycznego Spostrzeżenia 

Szybkość reakcji na zapytanie 
klienta (w okresie 1 dnia) 85% 71% 

Niewątpliwie fakt tak szybkich odpowiedzi świadczy o tym, iż występuje 
wysokie poczucie obowiązku oraz świadomość pracowników punktów IT  
na temat możliwości szybkiego kontaktowania się z potencjalnym klientem, 
poprzez sieć Internet. 

Indywidualne podejście  
do klienta (zwroty 
grzecznościowe) 90% 86% 

Profesjonalne podejście do formy procesu obsługi klienta. Zastosowanie 
takiej formy poprzez użycie zwrotów grzecznościowych świadczy  
o indywidualnym podejściu do klienta. Użycie formy powitalnej jest jednym  
z czynników podczas obsługi klienta w pierwszej fazie kontaktu, świadczy  
to o profesjonalnym traktowaniu potencjalnego gościa.  

Zawartość merytoryczna 
odpowiedzi (linki do stron 
www., załączniki) 

100% 100% 

Nawiązując do odpowiedzi na zapytanie klienta o możliwości noclegowe  
w danym regionie Punkty Informacji Turystycznej umieszczały linki do stron 
internetowych oraz załączniki. Zarówno w zapytaniach w języku polskim jak  
i angielskim respondenci w odpowiedziach zwierali linki kierujące na strony 
www, jak i załączniki do wiadomości. Punkty IT w badaniu w języku polskim 
wykorzystały linki do stron w 75%, załączniki dołączone do wiadomości 
nadesłało 25 % punktów. Natomiast na zapytanie skierowane w języku 
angielskim w zawartości merytorycznej odpowiedzi zawarto linki do stron  
w 100 % wiadomości. 

Zasoby kadrowe - konkretne  
i rzetelne oferty 
(doświadczona i przeszkolona 
kadra turystyczna) 90% 86% 

Analiza dowodzi, iż odpowiedzi, jakie otrzymał zarówno turysta kierujący 
zapytanie w języku polskim, jak i angielskim, różnice w obu przypadkach 
odpowiedzi się niewielkie. Personel punktów IT wskazywał w sposób 
wyczerpujący (szeroki zakres udzielanej informacji) ilości oferowanych usług, 
baz noclegowych, itp. Punkty Informacji Turystycznej wychodził naprzeciwko 
wskazując konkretne oferty, jak również dobierając ich rodzaj dla klienta. 

Źródło: Opracowanie własne. 
Kolorem czerwonym oznaczono większy.Kolorem niebieskim oznaczono niższy wynik. Kolor zielony oznacza równy wynik. 
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W oparciu o przeprowadzane badania ankietowe wśród dolnośląskich punktów IT 

mające na celu zinwentaryzowanie zasobów materialnych biur informacji turystycznej 

jak i ich zakresu zadań i działalności61 w części dotyczącej zasobów kadrowych 

punktów Informacji Turystycznej stwierdzono szereg problemów sieci informacji 

turystycznej w regionie, które zaprezentowano w analizie SWOT (tabela 22).  

Kierując się analizą stwierdzić można, iż nastąpiła zmiana w kierunku 

ograniczenia słabych stron kadry turystycznej w odniesieniu do wyedukowania  

w zakresie znajomości języków obcych. Zgodnie z badaniami/analizą 

przeprowadzoną przez W. Fedyk, A. Dołęga, P. Gryszel w dokumencie „E-turystyka 

na Dolnym Śląsku - stan i perspektywy rozwoju turystyki przyjazdowej w regionie” 

obecny stan (ocena) w zakresie zasobów kadrowych/ludzkich w punktach IT jest 

nadal aktualna62. 

 
Tabela 22. Analiza SWOT dla punktów Informacji Turystycznej na Dolnym Śląsku  
dla zasobów kadrowych.  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Zasoby kadrowe 
• Doświadczona i przeszkolona kadra 

informatorów turystycznych /w tym 
z uprawnieniami przewodnickimi i pilockimi/. 

• Dobra znajomość języków obcych. 
• Stały udział w szkoleniach podnoszących 

kwalifikacje kadry /poprzez LOT-y, ROT, 
POT i Forum IT/. 
 

Zasoby kadrowe 
• Stosunkowo duża zmienność kadr 

/informatorów/. 
• Braki w wiedzy turystycznej /konieczność 

korzystania z Internetu/. 
• Mała ilość organizowanych szkoleń 

specjalistycznych /pozycjonowanie stron 
www, grafika komputerowa, tworzenie 
rekordów i baz danych turystycznych/. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

• Powstanie koncepcji scalenia systemu 
informacji turystycznej w regionie pod 
auspicjami DOT i Samorządu Województwa. 

• Zamiar Samorządu Województwa wdrożenie 
projektu E-Turystyka na Dolnym Śląsku. 

• Aktywnie działająca Dolnośląska Organizacja 
Turystyczna – podstawa do stworzenia 
Centrum IT w regionie. 

• Silnie zróżnicowana struktura własnościowa 
i struktura zarządzania jednostkami 
świadczącymi usługi IT. 

• Trudności w pozyskaniu dobrych kadr 
(z uwagi na odpływ ludzi za granicę). 

• Brak kompleksowego, stałego systemu 
szkoleń kadr IT /np. w oparciu o POKL/. 

• Mało lokalnych organizacji turystycznych i ich 

                                            
61 Badania oparto na próbie 20 podmiotów IT z regionu wg: Wojciech Fedyk, Arkadiusz Dołęga, Piotr 
Gryszel, E-turystyka na Dolnym Śląsku - stan i perspektywy rozwoju turystyki przyjazdowej w regionie. 
62 Patrz „Ocena wpływu zidentyfikowanych trendów rozwojowych na sytuację sektora turystyki  
na Dolnym Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem spodziewanych zmian na rynku pracy. 
Charakterystyka aktualnej sytuacji gospodarki turystycznej na Dolnym Śląsku”, s. 323, 
http://www.projekt.turystyka.dolnyslask.pl/raporty/2a.pdf. 
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• Istniejące LOT-y, które mogą być lokalnymi 
administratorami systemów informacji 
turystycznej. 

• Wieloletnie badania naukowe AE w zakresie 
rozwoju i standaryzacji informacji 
turystycznej. 

•  Fundusze pomocowe UE / RPO, EWT, 
POIG 6.3 / na rozwój informacji turystycznej/ 
w tym inwestycje. 

• Upowszechnianie wśród samorządów wiedzy 
na temat roli turystyki jako dochodowej gałęzi 
gospodarki /w tym projekt Turystyka Wspólna 
Sprawa/. 

• Atrakcyjność turystyczna i zróżnicowanie 
Dolnego Śląska. 

niestabilna sytuacja finansowa. 
• Silny i źle rozumiany „lokalny patriotyzm” 

w zakresie prowadzenia informacji 
turystycznej w punktach IT. 

• Duża aktywność konkurencji we wdrażania 
systemów informacji turystycznej /Śląsk, 
Opolszczyzna, Czechy/. 

• Brak kooperacji z branżą turystyczną. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Analizy SWOT dla punktów Informacji Turystycznej  
na Dolnym Śląsku” Wojciech Fedyk, Arkadiusz Dołęga, Piotr Gryszel, E-turystyka na Dolnym Śląsku - 
stan i perspektywy rozwoju turystyki przyjazdowej w regionie. 

 

Celem powyższego badanie „Mystery Check wg koncepcji POT” była ocena 

zasobów kadrowych Informacji Turystycznych na terenie Dolnego Śląska, które 

pozwala trafnie ocenić sytuację w punktach Informacji Turystycznej pod kątem 

zasobów ludzkich. Możliwości poprawy funkcjonowania punktów IT w kontekście 

zasobów kadrowych kształtują się w teorii dość prosto. Jednakże w praktyce  

ten proces jest o wiele bardziej skomplikowany. W odniesieniu do analizy SWOT  

dla punktów Informacji Turystycznej na Dolnym Śląsku dla zasobów kadrowych  

w celu podniesienia jakości świadczonych usług przez punkty, koniecznym wydaje 

się wdrożenie systemów w procesie pozyskiwania wykwalifikowanej kadry 

turystycznej, co wpłynie na jakość świadczonych usług.  

Analiza badań metodą „Mystery Check wg koncepcji POT” wskazuje, że istnieje 

wiele niedociągnięć. Główną zmienną w stosunku do badań przeprowadzonych 

wśród dolnośląskich punktów IT mające na celu zinwentaryzowanie zasobów 

materialnych biur informacji turystycznej jak i ich zakresu zadań i działalności jest 

fakt, iż w chwili obecnej spora część punktów IT nie dysponuje odpowiednią kadrą 

(odpowiednio wyedukowanego personelu), jak również występuje brak w posiadaniu 

odpowiednich kompetencje językowych. Zawartość badania dowodzi, iż może 

występować stosunkowo duża zmienność kadr /informatorów/. Tym samym należy 

zwrócić uwagę na fakt, iż dla potencjalnie zainteresowanej osoby problemy 
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wewnętrzne w punktach IT nie mają żadnego znaczenia, wręcz pozostają 

niezauważone. Niewątpliwie należy wskazać, że niezbędnym celem i kierunkiem 

rozwoju kadry turystycznej na Dolnym Śląsku powinno być jego wyedukowanie 

poprzez cykliczne szkolenia jak i stworzenie systemu powiązań do tworzenia 

przyszłej kadry ruchu turystycznego. Personel powinien stale podnosić swoje 

kwalifikacje dążyć do samokształcenia w kierunku turystycznym, w głównej mierze 

należy się skupić na odpowiednim dostosowaniu punktów IT, jak i na doborze osób 

tam pracujących do zmieniających się trendów na rynku turystycznym. Odpowiednio 

wykwalifikowane i wyedukowane zasoby kadrowe są gwarantem sukcesu danego 

regionu.  

Ocena zasobów kadrowych pozwoli posłużyć, jako analiza braków, a także może 

być skutecznym narzędziem planowania procesu tworzenia przyszłej kadry przy 

obsłudze punktów Informacji Turystycznej w regionie. 

 

.
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6. Stan realizacji i wdrażania koncepcji UMWD E-Dolny Śląsk  
w sferze rozwoju e-turystyki na Dolnym Śląsku 

 

Rozwój e-turystyki na Dolnym Śląsku realizowany jest  w  ramach projektu 

„Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska 

e-DolnySlask” (projekt jest wpisany w Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów 

Kluczowych)63.  

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 1483/III/08 z dnia  

20 maja 2008r. zmienioną Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego  

nr 1638/III/08 z dnia 24 czerwca 2008r. do przygotowania do realizacji  

Projektu został zobowiązany Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych  

w Departamencie Realizacji Inwestycji.  

„Założeniem projektu „Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców  

i samorządów Dolnego Śląska e-DolnySlask” jest stworzenie nowoczesnego portalu 

informacyjnego (platformy)  o  Województwie Dolnośląskim. Zadaniem tworzonej 

platformy będzie dostarczanie różnego rodzaju, kompletnych, pełnych  i  stale 

aktualizowanych informacji, jak również dokumentów prawnych oraz materiałów  

na temat promocji województwa  w  Polsce  i  zagranicą, w sferze turystyki   

i  inwestycji, które dotyczą regionu. Portal ma dostarczać mieszkańcom 

województwa, Jednostkom Samorządu Terytorialnego, jak również pozarządowym 

jednostkom organizacyjnym, a także osobom goszczącym bądź planującym wizytę 

na terenie Dolnego Śląska informacji regionalnych, przyczyniając się do jego 

rozwoju. Jednym z czynników, jakie będzie pełnić platforma, to szerokorozumiana 

promocja regionu w Internecie.”64 Istotą realizacji projektu jest wykonanie 

regionalnego portalu internetowego dla Województwa Dolnośląskiego, w  ramach 

którego założono wdrożenie wyspecjalizowanych aplikacji. Mianowicie, część 

informacji przeznaczona będzie dla zamkniętej grupy użytkowników, głównie  
                                            

63 Więcej o projekcie na stronie: http://www.umwd.dolnyslask.pl/edolnyslask. Z dokładną treścią 
dokumentu można zapoznać się w Wydziale Technologii Informacyjnych Departamentu Realizacji 
Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 
64http://www.umwd.dolnyslask.pl/edolnyslask/aktualnosci/artykul/e-dolny-slask-inwestycja-w-
przyszlosc/ 
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dla jednostek administracji publicznej, natomiast inne części składowe aplikacji będą 

dostępne dla odbiorców publicznych, głównie mieszkańców Dolnego Śląska oraz 

wszystkich osób zainteresowanych regionem. Zakres funkcjonowania portalu został 

podzielony na dwie zasadnicze grupy odbiorców i użytkowników - jednostki publiczne 

Województwa Dolnośląskiego (jednostki samorządu terytorialnego  

oraz jednostki i podmioty zależne), oraz osoby  i użytkownicy indywidualni – 

internauci korzystający  z publicznej sieci Internet. W  ramach portalu powstanie pięć  

e – Modułów:  

1) e-administracja – moduł służący tworzeniu  i  udostępnianiu aktów                     

prawnych oraz decyzji  i  zarządzeń Jednostek Samorządu Terytorialnego 

(JST). 

2) e-learning – platforma umożliwiająca tworzenie  i  udostępnianie 

użytkownikom kursów  i szkoleń  w  formie e-lerningowej, jak również 

interaktywnych prezentacji multimedialnych o różnych poziomach wiedzy. 

3) e-edukacja – moduł obejmujący ofertę edukacyjną oraz bazy wiedzy,  

która zawiera propozycje nauczania, oferty studiów stacjonarnych  

oraz studiów podyplomowych, organizowanych szkoleń, kursów, jak również 

seminariów  i  konferencji szkoleniowych  w  interesującym  nas  obszarach 

tematycznie związanych z regionem. W ramach modułu będzie zapewniony 

dostęp do bibliotek Województwa Dolnośląskiego, co jednocześnie umożliwi 

przeglądanie listy bibliotek, przeszukiwanie zasobów katalogowych, zapewni 

otwarty dostęp do zasobów oraz umożliwi współpracę  z  systemem 

równoległego przeszukiwania katalogów bibliotecznych, korzystającym  

z protokołu Z39.5065. Jednocześnie da możliwość użytkownikowi 

przeglądania zdigitalizowanych zasobów udostępnianych przez biblioteki. 

W ramach usługi portal będzie zintegrowany z istniejącymi już tego typu 

rozwiązaniami m.in. z Dolnośląską Biblioteką Cyfrową. 

                                            
65 http://pl.wikipedia.org/wiki/Z39.50, Z39.50 – protokół wyszukiwania i pobierania informacji z różnych 
baz danych, często oddalonych od komputera docelowego. Protokół ten jest zdefiniowany 
w standardzie ANSI/NISO Z39.50 oraz ISO 23950. Jest on szeroko wykorzystywany przez biblioteki 
na całym świecie do wymiany danych bibliograficznych, stan na dzień: 12.07.2011 r. 
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4) e-region – obszar modułu zawierający m.in. informacje  w  postaci 

zestawionych danych statystycznych  o  regionie, łącząc  w całość 

poszczególne elementy struktury samorządowej Województwa 

Dolnośląskiego, elementy fizjograficzne Dolnego Śląska, charakterystykę 

środowiska przyrodniczego z podziałem na regiony i subregiony, jak również 

listę obszarów podlegających ochronie z uwagi na ich walory przyrodnicze. 

W ramach systemu dostępne będą interaktywne mapy obrazujące położenie 

ww. obszarów środowiskowych, mapy przedstawiające zasoby naturalne 

obszaru Dolnego Śląska, a także zarys historii regionu. w ramach aplikacji 

dostępny będzie również współczesny podział administracyjny, podziały 

administracyjne po II Wojnie Światowej. W  ramach aplikacji  w  swych 

założeniach obszar będzie podzielony na podobszary  o  następującej 

tematyce:  

a) e-gospodarka – moduł  służący promocji przedsiębiorczości regionalnej 

(na poziomie wszystkich szczebli podziału administracyjnego Dolnego 

Śląska), będzie zawierał informacje ułatwiające młodym przedsiębiorcom 

rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak również cenne informacje  

z punktu widzenia działalności gospodarczej ułatwiające nawiązywanie  

i rozwój, a także współpracę regionalną  w  różnych dziedzinach 

gospodarki. Portal w szczególności dostarczy informacji, które przyczynią 

się do wspierania rozwoju przedsiębiorstw na szczeblu 

lokalnym i regionalnym, działających w branżach związanych z promocją 

regionu m.in.  w  sektorach turystycznych, agroturystycznych oraz 

dziedzinie produktów regionalnych. 

b) e-innowacje (moduł rozwoju regionalnego) – część aplikacji w ramach 

portalu, która odpowiedzialna będzie za promowanie praktyk 

innowacyjnych, w której będzie zawarta m.in.:  

− baza projektów innowacyjnych realizowanych na terenie Dolnego 

Śląska,  
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− baza przedsięwzięć z zakresu tworzenia infrastruktury dla rozwoju 

innowacji,  

− baza usług naukowo-laboratoryjnych dla sektora przedsiębiorstw, 

świadczonych m.in. przez jednostki naukowe, 

−  baza innowacyjnych ofert oraz ich rozwiązań,  

− baza innowacyjnych przedsiębiorstw znajdujących się na terenie 

Dolnego Śląska, zbiór informacji na temat dostępności programów 

finansujących działania innowacyjne, wraz z możliwością 

doradztwa w zakresie finansowania działalności gospodarczej, jak 

również otrzymania dotacji na działania innowacyjne, 

− baza wiedzy tzw. „Akademia innowacji”, w  ramach której będą 

udostępnione zamieszczone na portalu wykłady, prezentacje,                 

a  także szkolenia z różnych dziedzin związanych z działalnością 

innowacyjną. 

c) e-praca – składowa część portalu prezentująca oferty pracy z całego 

regionu, przygotowana we współpracy z Urzędami Pracy na terenie 

Dolnego Śląska. Moduł e-praca będzie zawierać bazę danych  

o aktualnych ofertach pracy, a  także informacje  o  możliwościach 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz programach aktywizacji 

zawodowej. 

d) komunikacja w regionie – domena zawierająca bazę przewoźników  

oraz dane  o  połączeniach komunikacyjnych na terenie Dolnego 

Śląska, w tym usystematyzowane wyszukiwanie odpowiednich połączeń 

według poszczególnych kryteriów, a także informacje na temat planów 

dotyczących rozwoju usług komunikacyjnych w regionie. 

e) regionalna baza informacji teleadresowych o JST – obszar zawierający 

bazę informacji teleadresowych  o  Jednostkach Samorządu 

Terytorialnego Województwa Dolnośląskiego oraz innych 

organizacjach o profilu regionalnym na terenie obszaru województwa. 
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f) e-kultura – moduł poświęcony szeroko rozumianej kulturze, tradycji 

regionu i rozwojowi Dolnego Śląska, który podzielono na dwie główne 

części tj. serwis aktualności kulturalnych, zawierający m.in. listę 

instytucji o znaczeniu kulturalnym, odwołania do innych serwisów i stron 

WWW, a także prezentacja dziedzictwa kulturowego regionu Dolnego 

Śląska. 

g) e-turystyka – obszar zawierający prezentację walorów i atrakcji 
turystycznych Województwa Dolnośląskiego, a także zbiór 
informacji ważnych dla gości i turystów odwiedzających region, 
możliwości planowania wycieczek, różnego rodzaju tras 
turystycznych wraz z prezentacją tych informacji  
na mapie w serwisie. 

h) e-zdrowie – moduł prezentujący zintegrowane  i  usystematyzowane 

informacje o placówkach medycznych, w tym działających publicznie                    

i prywatnie, zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska, jak również  

o realizowanych usługach medycznych na terenie regionu. 
i) e-społeczeństwo – obszar  portalu służący do promowania i wspierania 

zachowań społecznościowych, zachęcania i aktywizacji ludzi  

do tworzenia grup i środowisk, w tym społeczności lokalnych. 

j) e-samorząd – część portalu wspierająca propagowanie przejawów 

samorządności poprzez promocję działań administracji Jednostek 

Samorządu Terytorialnego oraz zawierający informacje o aktualnościach                 

w regionie, a  także mająca na celu budowanie wiedzy i świadomości 

mieszkańców Dolnego Śląska o realizowanych działaniach administracji 

samorządowej i rządowej. 

5) e-sensor – moduł ma umożliwić łączenia poszczególnych części składowych 

 w większą całość  i  prezentację informacji zbieranej  z „sieci czujników”,  

którą stanowić będą zewnętrzne systemy monitoringu – w tym systemy 
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gromadzenia danych lub urządzenia pomiarowe, wizyjne lub inne 

stanowiące elementy systemów monitoringu66. 

 

W ramach projektu „e-DolnySlask” zgromadzone informacje w postaci 

odpowiednich baz danych pozwolą szybko i sprawnie znaleźć  informację dotyczącą 

regionu, jak również elastycznie dostosować działania dla swoich potrzeb. Platforma 

informacyjna przeznaczona jest zarówno dla potencjalnych turystów, jak i inwestorów 

planujących ulokować swój kapitał, środki i rozpocząć działania nakierunkowane  

na aktywność gospodarczą  w  Województwie Dolnośląskim. Informacje zawarte  

na portalu będą uszeregowane  w  układzie wielowymiarowym w odniesieniu  

do wyznaczonych zakresem projektu obszarów merytorycznych. Nadzór  

 i odpowiedzialność za treść informacji zawartych na serwisie będzie 

realizowany w trybie delegowania uprawnień do bezpośrednich właścicieli źródeł 

danych. Portal w sferze informacyjnej będzie łączył wszystkie elementy w całość, 

tworząc dane o regionie, które będą dotyczyły min. wszystkich aspektów geografii, 

historii, turystyki, kultury oraz inwestycji, jak również będzie zawierał informacje  

o  ofercie edukacyjnej, gospodarce, środkach komunikacji, a  także strukturze 

 i zadaniach jednostek organizacyjnych Dolnego Śląska. Korzystając 

 z walorów położenia Dolnego Śląska założono, iż opracowane i przygotowane treści 

materiałów informacyjnych będą dostępne także w języku czeskim, niemieckim oraz 

angielskim. W miarę rozwoju portalu oraz zainteresowaniem  w  przyszłości nie 

wyklucza się jego rozbudowy o inne wersje językowe. Atrakcyjność portalu 
opierać się będzie na zapewnieniu aktualnych informacji  o  Dolnym Śląsku, 
przygotowanych w formie kompleksowej oferty, z wyszczególnieniem atrakcji 
turystycznych, historycznych, a także informacji o ofertach baz noclegowych, 
czy możliwości komunikacyjnych w regionie. Koszt inwestycji to ponad 65 mln 

zł., a wysokość dofinansowania  z Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 wynosi 55.5 miliona zł. Koncepcja 

portalu zakłada stworzenie baz danych zawierających, oprócz aktualnych informacji 

                                            
66 www.umwd.dolnyslask.pl/edolnyslask. 
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zgromadzonych  w jednym miejscu, atrakcyjną formę ich prezentacji, zakładając 

powiązanie wszystkich obszarów informacyjnych znajdujących się  

na portalu z cyfrową mapą Dolnego Śląska67.  

Realizacja koncepcji będzie możliwa dzięki osiągnięciu celów projektu,  

które to zostały opisane  w  uchwale nr 1483/III/08 Zarządu Województwa 

Dolnośląskiego, jako: 
1) Cele strategiczne: 

− stworzenie nowoczesnego portalu informacyjnego o Województwie 

Dolnośląskim, dostarczającego możliwie pełne  i  aktualne dane 

informacyjne dotyczące województwa, przeznaczone  

dla mieszkańców i instytucji, 

− podniesienie konkurencyjności  i  innowacyjności przedsiębiorstw 

poprzez zwiększenie dostępności do usług on-line (w tym                     

e-Government68), 

− wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność  

oraz wspieranie konkurencyjności regionu Dolnego Śląska, poprzez  

rozwój szeroko rozumianej regionalnej i lokalnej infrastruktury 

społeczeństwa informacyjnego, stymulowanie rozwoju jedność 

społecznej oraz postaw obywatelskich, twórczych i otwartych na świat 

przez zapewnienie powszechnego dostępu do technologii 

informacyjno- komunikacyjnych, 

− zbudowanie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki regionu 

Dolnego Śląska, poprzez wzmacnianie i stymulację potencjału 

innowacyjności. 

2) Cele biznesowe. 
                                            

67 www.umwd.dolnyslask.pl/edolnyslask 
68 http://pl.wikipedia.org/wiki/E-government. E-government - według definicji Komisji Europejskiej, jest 
stosowaniem technologii informatycznych w administracji publicznej. Wiąże się to ze zmianami 
organizacyjnymi i nowymi umiejętnościami służb publicznych, które mają poprawić jakość 
świadczonych przez administrację usług. to ciągły proces doskonalenia, jakości rządzenia                         
i świadczenia usług administracyjnych poprzez przekształcanie relacji wewnętrznych i zewnętrznych                     
z wykorzystaniem Internetu i nowoczesnych środków komunikacji. Relacje zewnętrzne to relacje typu 
urząd-obywatel, urząd-podmiot gospodarczy oraz urząd-usługodawca, natomiast spośród relacji 
wewnętrznych wyróżniamy urząd-urząd oraz urząd-pracownicy. 
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Powyższe cele strategiczne zostaną zrealizowane  w  oparciu 

ogólnodostępny regionalny portal informacyjny Województwa 

Dolnośląskiego, a ramach niego powstanie: 

− ogólno regionalna platforma udostępniania informacji i dokumentów 

prawnych oraz baz tworzonych w JST, 

− ogólno regionalna platforma współpracy, wspierająca 

komunikacje i pracę grupową, wewnątrz i pomiędzy JST, 

− bezpieczna platforma udostępniania zasobów informacyjnych Urzędu 

Marszałkowskiego  i  JST szerokiemu gremium użytkowników 

zgodnie  z  ich indywidualnymi potrzebami, uprawnieniami    

 i przeznaczeniem, 

− zwiększona dostępności sieci Internet, a zwłaszcza jego zasobów, 

odnoszących się do regionu, poprzez stworzenie infrastruktury,  

która umożliwiałaby publikację treści dotyczących regionu, 

− otwarcie dostępności do informacji regionalnych dla obywatela, 

poprzez zastosowanie  w  pełni otwartych metod przekazu (np. 

videobanery), 

− zwiększona efektywności  i  jakości pracy  w  Urzędzie 

Marszałkowskim  i  JST, poprzez umożliwienie kontrolowanego 

dostępu do zintegrowanych aplikacji i dostępnych baz danych, 

− podniesienie efektywności  i  optymalizacja kosztów zarządzania 

infrastrukturą techniczną wraz  z  dostępem do zasobów 

informacyjnych Dolnego Śląska, 

− wzrost poprzez promocję Dolnego Śląska  w  Polsce  i  za 

granicą w sferze rozwoju turystyki i inwestycji. 

3) Cele techniczne. 

Powyższe cele strategiczne i wynikające  z  nich cele biznesowe zostaną 

realizowane poprzez: 

- stworzenie projektu technicznego portalu,  
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budowę odpowiedniego zaplecza oraz infrastruktury technicznej 

umożliwiającej realizację powyższych celów,  

− stworzenie odpowiedniej platformy zarządzania infrastrukturą 

techniczną,  

− zbudowanie struktur organizacyjnych w celu tworzenia i zarządzania 

strefą informacyjno-usługową69. 

Projekt wpisuje się  i realizuje cele Strategii Rozwoju Kraju „Wzrost 

konkurencyjności  i  innowacyjności  gospodarki”, poprzez rozwój społeczeństwa 

informacyjnego. Odpowiada założeniom celu 4 NSRO "Podniesienie 

konkurencyjności  i  innowacyjności przedsiębiorstw", poprzez zwiększenie 

dostępności do usług e-Government on-line. Szczegółowym celem projektu  

jest „Wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność”, projekt 

realizuje cel szczegółowy nr 1 RPO WD oraz cel Priorytetu 2 RPO WD „Wspieranie 

konkurencyjności regionu, poprzez rozwój szeroko rozumianej regionalnej i lokalnej 

infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”. Projekt realizuje cel sfery społecznej 

Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku „Rozwijanie 

solidarności społecznej oraz postaw obywatelskich twórczych i otwartych na świat”, 

poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do technologii informacyjno – 

komunikacyjnych oraz cel sfery gospodarczej „Zbudowanie konkurencyjnej  

 i innowacyjnej gospodarki Dolnego Śląska”, poprzez wzmacnianie potencjału 

innowacyjności. Projekt jest również zgodny z celami Strategii kierunkowej rozwoju 

informatyzacji Polski do roku 2013  w  zakresie zwiększenia dostępu  

do informacji w formie cyfrowej70. 

Według informacji pozyskanych z Wydziału Wdrażania Technologii 

Informacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w ramach 
obszaru e-turystyka planowane jest zamieszczenie m.in. następujących 
informacji: prezentacja walorów i atrakcji Dolnego Śląska, informacji ważnych 
dla turystów,  z możliwością planowania wycieczek, tras, prezentacje na mapie, 

                                            
69 www.umwd.dolnyslask.pl/edolnyslask.  
70 Tamże. 



 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt pn. „Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012”.  
POKL.08.01.04-02-001/09 

 
 

148 
 

z oznaczeniem atrakcji turystycznych i zabytków, wykorzystujących zasoby 
„administracja-kultura”. Prezentacja informacji o bazie noclegowej, oznaczenie 
elementów infrastruktury „turystyki aktywnej”: wypożyczalnie sprzętu 
(rowerów, sprzętu pływającego, quadów, inne), a także wirtualny przewodnik 
pozwalający planować logistykę turystyczną, zawierający praktyczne 
informacje użyteczne dla turystów (w nagłych wypadkach gdzie szukać 
pomocy najbliżej, gdzie będzie dyżurować szpital, apteka, etc). Wsparcie 
informacyjne (predefiniowane informacje) dla różnych grup turystów: 
agroturystyka, turystyka piesza, rowerowa, miejsca campingowe, camper-
turystyka, itp. Dla zalogowanych użytkowników planowana jest możliwość 
kreowania własnych tras, zamieszczania zdjęć z odwiedzonych miejsc, opisów 
tras, prezentacji zdjęć nagrań. Szczególnie istotnym elementem części: e-
turystyka – zwłaszcza w zakresie prezentowania szlaków i tras oraz planowania 
logistycznego jest cyfrowa, skalowalna mapa połączona z bazami danych 
pozostałych obszarów i podsystemów, umożliwiająca wyszukiwanie informacji 
na zaznaczonym obszarze. Pozwoli ona wskazać co ważnego, interesującego, 
potrzebnego w nagłej sytuacji znajduje się w pobliżu planowanych tras. 

Obecnie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego jest na etapie 

pozyskiwania wiedzy na temat najlepszych rozwiązań technicznych i funkcjonalnych, 

możliwych do implementacji w projektowaniu Regionalnej Platformy e-DolnySlask. 

Realizacja projektu jest obecnie na etapie prac nad przygotowaniem 

dokumentacji przetargowej na wyłonienie Inżyniera Kontraktu, którego zadaniem 

będzie przygotowanie przetargu na wykonawcę projektu. Wyłonienie Wykonawcy 

portalu planowane jest na początek 2012 roku, a zakończenie Projektu na koniec 

2013 roku. 

Na cele niniejszego raportu w ramach przeprowadzonego badania zapytano 

dodatkowo gminy oraz podmioty sektora turystycznego, jakie usługi w dziedzinie 

nowoczesnych technologii internetowych powinny być realizowane w ramach 

systemu e-Dolny Śląsk. Dokładną metodologię badania przedstawiono w załączniku 

1 (s.184) i 2 (s.196).  
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Wykres 60. Wynik badania jednostek samorządów terytorialnych na Dolnym Śląsku w 2011 roku – wg kryterium wykazu usług  
w dziedzinie nowoczesnych technologii informatycznych, jakie powinny być realizowane w ramach systemu e-Dolny Śląsk. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań przeprowadzonych w ramach komponentu A w dniach 13.-14.07.2011r. Metodologia badania 
została przedstawiona w załączniku 1 (s.184) i 2 (s.196).  

0,0% 5,0% 10,0%15,0%20,0%25,0%30,0%35,0%40,0%45,0%50,0%

Usługi mobilne (sieci telefonii komórkowej) - system MOBIL 

strony i wizytówki sieci GPRS Internet wyszukiwarka SMS –
Internet 

Usługi bankowości online i SMS banking

Usługi infokiosków zintegrowanych ze stroną WWW oraz 
CMS

Usługi kamer internetowych

Usługi systemów  rezerwacyjno-rozliczeniowych (REZ) 
zintegrowanych z CMS i MOBIL

Usługi  lokalizacji zintegrowane z mapami internetowymi 
GoogleMaps i GPS

Usługi  Call center w systemie IVR lub LiveChat

13,1%

9,7%

10,3%

13,1%

15,2%

11,0%

15,9%

11,7%

15,1%

8,7%

8,7%

14,3%

18,3%

9,5%

19,0%

6,3%

16,9%

9,1%

11,7%

14,3%

14,3%

11,7%

14,3%

7,8%

Gmina wiejska

Gmina miejska

Gmina wiejsko-miejska



 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt pn. „Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012”.  
POKL.08.01.04-02-001/09 

 
 

150 
 

Wykres 61. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze turystyki na Dolnym Śląsku w 2011 roku – wg 
kryterium wykazu usług w dziedzinie nowoczesnych technologii informatycznych, jakie powinny być realizowane w ramach systemu 
e-Dolny Śląsk. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań przeprowadzonych w ramach komponentu B w dniach 15.-18.07.2011r. Metodologia badania 
została przedstawiona w załączniku 1 (s.184) i 2 (s.196).  
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Zarówno dla gmin (Wykres 60) jak i podmiotów (Wykres 61) 

działających w sektorze turystycznym najważniejszymi usługami jakie powinny być 

realizowane w ramach systemu e-Dolny Śląsk są usługi kamer internetowych oraz 

usługi lokalizacji zintegrowane z mapami internetowymi GoogleMaps i GPS.  

W związku z tym, że planowany termin zakończenia realizacji projektu e-Dolny Śląsk 

przewiduje się na koniec 2013 roku, warto by było zastanowić się nad możliwością 

wprowadzenia podawanych przez gminy i podmioty usług w celu udoskonalenia 

platformy. 
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7. Stosowane w promocji turystycznej regionu technologie 
informacyjno – komunikacyjnych 

 

Promocja produktów turystycznych jest jednym z najważniejszych elementów 

budowy gospodarki turystycznej. Zgodnie z zapisami Marketingowej Strategii 

Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015 POT71 głównym odpowiedzialnym  

za stworzenie spójnego przekazu marketingowego jest Polska Organizacja 

Turystyczna. Skuteczność działań promocyjnych ma być także udziałem 

Regionalnych i  Lokalnych Organizacji Turystycznych. Działania promocyjne powinny 

być przeprowadzane przy aktywnym udziale jednostek samorządu terytorialnego 

oraz podmiotów rynku turystycznego.  

Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015 POT 

wytycza również zadania  w  zakresie marketingu aktywnego  i  wykorzystania 

nowych technologii. Do celów w tym zakresie należą:  

• „optymalizacja procesu komunikacji z turystą i potencjalnym turystą, 

• szybkie i pełne zaspokajanie jego potrzeb informacyjnych, 

• zwiększenie dostępności informacji  o  Polsce oraz podnoszenie jakości                      

i atrakcyjności prezentowanych informacji (tworzenie pakietów inspirujących 

internautę do aktywnych i głębszych interakcji), 

• świadczenie usług informacji i promocji drogą elektroniczną, z wykorzystaniem 

nowych technologii (takich jak np.: Internet, łączność bezprzewodowa, 

bluetooth, telefonia komórkowa itp.) w obszarach kluczowych dla prowadzenia 

działalności turystycznej i gospodarczej w kraju, jak i za granicą, 

• zdecydowana dywersyfikacja informacji, metod promocji, kanałów 

komunikacji, narzędzi ze względu na rożne potrzeby 

rynku w oparciu o aktualne badania i dane statystyczne”72. 

                                            
71 Polska Organizacja Turystyczna, Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-
2015, Warszawa, październik 2008, załącznik nr 1 B. Radkowska, I. Kulesza, K. Łopaciński, M. 
Byszewska Dawidek, T. Dziedzic, Strategia promocji turystyki na lata 2007-2015. Diagnoza  
i przygotowanie założeń, Instytut Turystyki, Warszawa, czerwiec 2008. 
72 Polska Organizacja Turystyczna, Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-
2015, Warszawa, październik 2008, s. 81. 
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Promowanie produktów turystycznych przez nowoczesne środki komunikacji 

(przede wszystkim przez Internet) wiąże się z dwoma aspektami tj. z odpowiednim 

pozycjonowaniem stron internetowych (łatwość  w  odnajdywaniu stron  

w wyszukiwarkach po wpisaniu hasła) oraz stałym aktualizowaniem treści  

na stronach internetowych (np. za pomocą systemu CMS). 

 

Jak wynika z badań ruchu turystycznego przeprowadzanych cyklicznie w latach 

2006-2010 przez Dolnośląską Organizację Turystyczną drugim głównym źródłem 

informacji o regionie (po rodzinie i znajomych) jest Internet73. Wraz z rozwojem 

nowoczesnych technologii, rośnie ilość narzędzi, jakimi można przesyłać przekaz  

do potencjalnego turysty.  

 
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki 

samorządu terytorialnego Dolnego Śląska w zakresie promocji turystycznej 74. 
Do najczęstszych metod promocji turystycznej zalicza się: 

• strony internetowe – najczęściej w ramach strony internetowej gminy bądź 

powiatu zamieszczony jest odsyłacz do podstrony o tematyce turystycznej 

(jakość treści na stronach jest różnorodna od bardzo rozbudowanej  

do ogólnej informacji. Częstym przypadkiem jest brak aktualizowania stron 

oraz tłumaczenia ich na inne języki), 

• infokioski, 

• subskrypcja newsletters – daje możliwość otrzymywania 

informacji o wydarzeniach na adres mailowy, 

• komunikatory internetowe (np. Skype, GG) – dają możliwość bezpośredniej 

komunikacji z zainteresowaną osobą. Obecnie mało wykorzystywane przez 

JST, 

                                            
73 Patrz wykres nr 1 i 2. 
74 Dane na podstawie audytu stron internetowych: Wrocławia, Jeleniej Góry, Szklarskiej Poręby, 
Karpacza, Głogowa, Polanicy Zdrój, Bolesławca, Piechowic, Legnicy, Wałbrzycha, Trzebnicy, Gryfowa 
Śląskiego, Trzebnicy, Milicza, Przemkowa, Dusznik Zdrój, Ząbkowic Śląskich, Chojnowa, Jawora, 
Nowej Rudy, powiatu polkowickiego, powiatu kłodzkiego, powiatu zgorzeleckiego, powiatu 
głogowskiego.   
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• umieszczenie profili (miast, miejscowości, gmin, powiatów) w popularnych 

portalach społecznościowych (np. nk, facebook, twister) – jest to coraz 

bardziej stosowana forma promocji docierająca do dużej grupy odbiorców, 

• wirtualne wycieczki – JST coraz częściej wykorzystują tą formę  

do promocji swoich atrakcji turystycznych (turysta przed wyjazdem  

do określonego miejsca może odbyć wirtualny spacer pokazujący walory 

turystyczne), 

• zamieszczenie filmów video na stronach internetowych oraz miejscach  

do zamieszczania, oglądania i przesyłania filmów (np. YouTube), 

• udostępnianie kamer na żywo z atrakcjami turystycznymi (np. widok  

na stok narciarski), 

• wykorzystanie technologii GSM (np. system informacji 

turystycznej o najważniejszych atrakcjach, które opisywane są przez telefon 

po wcześniejszym wybraniu odpowiedniego kodu), 

• technologia Wlan i HotSpot - udostępnianie darmowego Internetu (podczas 

połączenia z Internetem wyświetla się strona promocyjna), 

• materiały promocyjne w wersji elektronicznej, e-pocztówki itp. 
 

W ramach przeprowadzonego badania na cele niniejszego raportu (komponent 

A)75, jednostki samorządów terytorialnych podawały informacje na temat narzędzi 

technologii informatycznych używanych przez gminy w celach promocyjnych. Wyniki 

                                            
75 Zgodnie z metodologią zawartą w załączniku nr 1 w badaniu miało wziąć udział 169 gmin.  
W badaniu nie wzięło udziału 6 gmin: Lewin Kłodzki – gmina nie odbierała licznie wykonywanych 
telefonów, ponadto nie posiada własnej strony internetowej  posiada jedynie stronę  w BIP http://lewin-
klodzki.bip-gov.info.pl; Lubań - nie odbiera licznie wykonywanych telefonów  
http://www.luban.ug.gov.pl/; Lubin (miasto) - chętnie odbiera telefony jednak nigdy nie ma osoby 
odpowiedzialnej za obsługę strony internetowej http://www.lubin.pl/; Niechlów - czasami odbiera 
telefony ale nigdy nie ma osoby odpowiedzialnej za obsługę strony internetowej. 
http://www.niechlow.com.pl/; Mietków – nie posiada własnej strony internetowej; Olszyna – nie 
odbierają telefonu. Celem badania jest ocena funkcjonalności i zawartości stron internetowych 
samorządów terytorialnych z Dolnego Śląska w aspekcie przekazywania informacji turystycznej i 
komercjalizacji produktu turystycznego. Badanie przyczyni się do realizacji celu głównego jakim jest 
analiza stanu bieżącego wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych w turystyce 
regionu. 
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przedstawiono na poniższym wykresie (Wykres 62). Gminy do promocji najczęściej 

wykorzystują: 

• usługi lokalizacji zintegrowane z mapami internetowymi GoogleMaps i GPS 

(31,3%), 

• usługi mobilne (sieci telefonii komórkowej) - system MOBIL (20,9% z ogółu 

udzielonych odpowiedzi), 

• usługi kamer internetowych (20,9% z ogółu udzielonych odpowiedzi). (wyniki 

w załączniku 3.1., 3.1.3. s.214). 
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Wykres 62. Wynik badania jednostek samorządów terytorialnych na Dolnym Śląsku w 2011 roku – wg kryterium wykazu 
nowoczesnych technologii informatycznych używanych przez gminy w celach promocyjnych. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań w ramach komponentu B przeprowadzonych w dniach 13.-14.07.2011r. Metodologia badania 
została przedstawiona w załączniku 1 (s.184) i 2 (s.196).  
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Na poniższym kartogramie zaprezentowano subregiony, które używają 

największej liczby różnych typów nowoczesnych technologii informatycznych  

w celach promocyjnych.76  

 

Rysunek 4. Wykorzystanie przez subregiony turystyczne z Dolnego Śląska  
największej liczby różnych typów narzędzi technologicznych w promocji. 

 

                                            
76 Aby określić wykorzystanie przez dany subregion nowoczesnych technologii informatycznych  
w promocji, przyporządkowano odpowiedzi gmin na temat wykorzystania nowoczesnych technologii 
(pytanie ankiety 2.13.A. Które z wymienionych narzędzi technologii informatycznych wykorzystywane 
są przez Państwa w promocji firmy i jej usług?) do poszczególnych subregionów. Dla każdego 
subregionu wyliczono ile było odpowiedzi, a następnie podano udział procentowy odpowiedzi do ogółu 
udzielonych odpowiedzi przez gminy. I tak: KiGI -10,8%,WTiB - 5,9%, PK- 3,9%, Ś - 0,0%, DOW - 
3,9%, SW - 7,8%, ZK - 21,6%, BD - 11,8%, NKB - 7,8%, W - 2,9%, S - 3,9%, DOZ - 4,9%, PS - 
14,7%. 

Udział procentowy odpowiedzi gmin w subregionach: 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań w ramach komponentu A 
przeprowadzonych w dniach 13.-14.07.2011r. Metodologia badania została przedstawiona  
w załączniku 1 (s.184) i 2 (s.196).  

Gminy swoje atrakcje turystyczne promują najczęściej poprzez następujące 

kanały promocyjne (Wykres 62): 

• Internet (20,9% z ogółu udzielonych odpowiedzi), 

• ulotki i foldery (19,3% z ogółu udzielonych odpowiedzi), 

• prasa (16,2% z ogółu udzielonych odpowiedzi). (wyniki w załączniku 3.1., 

3.1.3. s.214). 

 
Wykres 63. Wynik badania jednostek samorządów terytorialnych na Dolnym Śląsku  
w 2011 roku – wg kryterium kanałów promocji atrakcji turystycznych stosowanych 
przez gminy. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań w ramach komponentu A 
przeprowadzonych w dniach 13.-14.07.2011r. Metodologia badania została przedstawiona  
w załączniku 1 (s.184) i 2 (s.196).  
 

 W badaniach respondenci wymieniali również inne rodzaje promocji, z których 

korzystają jednostki samorządu terytorialnego z Dolnego Śląska (Wykres 64).   
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Wykres 64. Wynik badania jednostek samorządów terytorialnych na Dolnym Śląsku  
w 2011 roku – wg kryterium innych kanałów promocji atrakcji turystycznych 
używanych przez gminy.77 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań w ramach komponentu A 
przeprowadzonych w dniach 13.-14.07.2011r. Metodologia badania została przedstawiona  
w załączniku 1 (s.184) i 2 (s.196).  
 

 
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych przez 

organizacje i stowarzyszenia turystyczne w zakresie promocji turystycznej.  

• prowadzenie portali internetowych przez DOT (www.dolnyslask.info.pl/, 

www.tpe.org.pl, www.visitsilesia.pl, www.produktyregionalne.org.pl, 

www.agroekoturytyka.pl, www.dolnyslaksbezbarier.pl), 

• prowadzenie stron internetowych przez niektóre LOT-y, 

• video e-pocztówki, 

• subskrypcja newsletters (np. DOT), 
                                            

77 W ramach przeprowadzonego badania komponentu A, spośród wszystkich gmin informację  
na temat innych kanałów promocji atrakcji turystycznych wymieniło tylko 17 gmin (Bardo, Bolesławiec, 
Duszniki, Ciepłowody, Czarny Bór, Głuszyca, Lubawka, Lwówek Śląski, Marciszów, Męcinka, 
Międzybórz, Międzylesie, Miłkowice, Mysłakowice, Oborniki Śląskie, Oława, Podgórzyn) przy czym 
tylko 3 wymienione kategorie powtórzyły się dwukrotnie, pozostałe kategorie wymienione raz. 
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• udział w portalach społecznościowych (Facebook), 

• wydawnictwa elektroniczne (np. DOT), 

• komunikatory internetowe, 

• publikacje materiałów na zagranicznych stronach internetowych (DOT). 

 
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych przez podmioty 

rynku turystycznego w zakresie promocji turystycznej.  
 

Z przeprowadzonego badania na podmiotach gospodarczych Dolnego Śląska 

działających w sektorze turystyki (komponent B)78, wynika że podmioty do promocji 

najczęściej używają własnych stron internetowych oraz ulotek i folderów (udział 

procentowy ze wszystkich udzielonych odpowiedzi podmiotów): własna strona 

internetowa - 20,9%, obce strony internetowe - 17,5%, prasa - 10,1%, radio - 4,6%, 

telewizja - 3,9%, katalogi biur podróży - 6,3%, ulotki, foldery - 16,3%, marketing 

szeptany - 5,7%, udział w targach, misjach - 4,5%, promocja bezpośrednia - 10,3%. 

Na poniższym wykresie przedstawiono szczegółowy podział odpowiedzi ze 

względu na rodzaj podmiotu gospodarczego. (wyniki w załączniku 3.2., 3.2.4. s.219). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
78 Badanie przeprowadzono wśród 169 pracowników firm turystycznych Dolnego Śląska: 41 biura 
podróży, 44 obiekty noclegowe, 21 atrakcji turystycznych, 41 obiektów gastronomicznych, 17 firm 
transportowych. 5 firmy prowadząca IT. Celem badania jest ocena funkcjonalności i zawartości stron 
internetowych samorządów terytorialnych z Dolnego Śląska w aspekcie przekazywania informacji 
turystycznej i komercjalizacji produktu turystycznego. Badanie przyczyni się do realizacji celu 
głównego jakim jest analiza stanu bieżącego wykorzystania technologii informacyjno - 
komunikacyjnych w turystyce regionu. 
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Wykres 65. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze 
turystyki na Dolnym Śląsku w 2011 roku – wg kryterium kanały promocyjne 
wykorzystywane poprzez podmioty w celu promocji swojej działalności. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań w ramach komponentu B 
przeprowadzonych w dniach 15.-18.07.2011r. Metodologia badania została przedstawiona  
w załączniku 1 (s.184) i 2 (s.196).  
 

Sektor podmiotów turystycznych wymienił również narzędzia technologii 

internetowych i powiązanych, które używane są do promocji firmy i jej usług. 

Szczegółowy wykaz odpowiedzi procentowych podano na Wykres 66. 
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Wykres 66. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze turystyki na Dolnym Śląsku w 2011 roku – wg 
kryterium wykazu nowoczesnych technologii informatycznych używanych w celach promocyjnych. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań w ramach komponentu B przeprowadzonych w dniach 15.-18.07.2011r. Metodologia badania 
została przedstawiona w załączniku 1 (s.184) i 2 (s.196). 
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Biorąc pod uwagę rodzaje promocji wykorzystywanych przez podmioty 

gospodarcze sektora turystyki w kraju, do najczęściej stosowanych rodzajów 

promocji należy własna strona internetowa (średnio 20,6% odpowiedzi), ulotki  

i foldery (średnio 13,3% odpowiedzi), marketing szeptany (średnio 12,9% 

odpowiedzi) oraz promocja bezpośrednia (średnio 12,3% odpowiedzi). (wyniki  

w załączniku 3.3., 3.3.3. s.226).  

 
Wykres 67. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze 
turystyki w Polsce w 2011 roku – wg kryterium kanały promocyjne poprzez które 
podmioty promują swoje działalności. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań w ramach komponentu C 
przeprowadzonych w dniach 13.-22.07.2011r. Metodologia badania została przedstawiona  
w załączniku 1 (s.184) i 2 (s.196).  
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Spośród podawanych technologii informatycznych stosowanych w celach 

promocji do najpopularniejszych należą usługi lokalizacji zintegrowane z mapami 

internetowymi GoogleMaps i GPS. Ponad 50,0% podmiotów używa tego typu 

technologii do promocji. 
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Wykres 68. Wynik badania podmiotów gospodarczych działających w sektorze turystyki w Polsce w 2011 roku – wg kryterium 
wykazu nowoczesnych technologii informatycznych używanych w celach promocyjnych. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań w ramach komponentu C przeprowadzonych w dniach 13.-22.07.2011r. Metodologia badania 
została przedstawiona w załączniku 1 (s.184) i 2 (s.196).  
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W porównaniu wyników badania respondentów z województwa dolnośląskiego  

do całego kraju zauważono, iż główne tendencje są podobne tzn.  

• głównym narzędziem wykorzystywanym w promocji działalności firm jest 

własna strona internetowa (20,4 % respondentów z Dolnego Śląska, 19,7% z kraju), 

• w kraju więcej wykorzystywana jest promocja bezpośrednia ( o 7,5 %), 

• nowoczesne technologie internetowe i powiązane bardziej są wykorzystywane 

na stronach www podmiotów krajowych. (wyniki w załączniku 3.4., s.228). 
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Podsumowanie 
 

Analiza stopnia wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych  

w gospodarce turystycznej wykazała, że rosnąca rola komunikowania się za pomocą 

nowoczesnych środków przekazu (w tym szczególnie Internetu) nie jest obojętna, 

lecz znacząco wpływa na rozwój sektora turystycznego w regionie.  

Pomimo rosnącej roli Internetu wciąż dominują tradycyjne formy komunikowania  

z klientem (telefon, faks, list) oraz jest to szczególnie istotne w mniejszych firmach  

z branży turystycznej (np. gospodarstwa agroturystyczne). 

Obecnie wśród przedsiębiorców z sektora turystycznego standardem jest 

prowadzenie stron internetowych, które w przeważającej części są estetyczne  

i zawierają szereg elementów poprawiających atrakcyjność przedstawionej oferty. 

Obok tradycyjnych form komunikacji bardzo popularną techniką jest e-mail. Coraz 

większe znaczenie w komunikacji mają również komunikatory internetowe.  

Dla przedsiębiorców dostępne są systemy GDS i CRS, umożliwiające sprzedaż 

on-line. Jednakże jak wynika z badania kilkudziesięciu hoteli (na podstawie analizy 

stron internetowych) w regionie, z takich systemów korzysta jedynie co piąty.  

Analiza działań promocyjnych JST oraz przedsiębiorców z branży turystycznej 

wykazała, że stosują oni technologie informacyjno – komunikacyjnych, włączając  

w Wlan, GSM, umieszczenie swoich profili na popularnych portalach 

społecznościowych, czy też udostępnianie obrazu z kamer internetowych, ale ten 

model działania w konkurencyjnej gospodarce turystycznej nie jest zjawiskiem 

powszechnym i nie jest dominantą w modelu komercjalizacji produktu turystycznego 

regionu czy usług własnych podmiotów rynku turystycznego. 

Stale rosnąca ilość gospodarstw domowych z dostępem do Internetu determinuje 

rozwój sprzedaży on-line oraz przeprowadzanie działań promocyjnych  

i informacyjnych przy pomocy nowoczesnych kanałów. Z tego też względu, aby 

zwiększać konkurencyjność dolnośląskiej branży turystycznej konieczne jest stałe 

otwieranie się na nowoczesne rozwiązania. Jest to szczególnie istotne w przypadku 

małych przedsiębiorstw, często rodzinnych firm, które mają ograniczone środki  
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na inwestycje związane z zakupem usług i sprzętu niezbędnego do wykorzystania 

technologii informacyjno – komunikacyjnych.  
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Załącznik 1. Charakterystyka badań 

 
Wyszczególnienie nomenklatury używanej w dalszej części opracowania:  
 
Komponent A. Badanie gmin na terenie Województwa Dolnośląskiego 
 
Komponent B. Badanie podmiotów gospodarczych działających w sektorze 
turystyki w Województwie Dolnośląskim.  
 
Komponent C. Badanie podmiotów gospodarczych działających w sektorze 
turystyki w kraju.  
 
Komponent A: 
 
Cel główny badania 

  
Celem badania jest ocena funkcjonalności i zawartości stron internetowych 

samorządów terytorialnych z Dolnego Śląska w aspekcie przekazywania informacji 

turystycznej i komercjalizacji produktu turystycznego. Badanie przyczyni się  

do realizacji celu głównego jakim jest analiza stanu bieżącego wykorzystania 

technologii informacyjno - komunikacyjnych w turystyce regionu. 

 
Cele szczegółowe 
1) Analiza zawartości serwisów turystycznych obsługiwanych przez JST. Cel 

badawczy zostanie zrealizowany poprzez odpowiedzi na pytania: 2.1, 2.2. 

2) Analiza funkcjonalności serwisów turystycznych obsługiwanych przez JST. Cel 

badawczy zostanie zrealizowany poprzez odpowiedzi na pytania: 2.3.-2.12. 

3) Analiza potrzeb inwestycyjnych w dziedzinie rozwoju serwisów turystycznych 

JST. Cel badawczy zostanie zrealizowany poprzez odpowiedzi na pytanie 2.13. 
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4) Ocena potrzeb w zakresie wdrażania narzędzi informacyjno – komunikacyjnych  

w regionie. Cel badawczy zostanie zrealizowany poprzez odpowiedzi na pytanie 

2.15.  
 

Komponent B: 
 

Cel główny  badania 
 
Celem badania jest ocena funkcjonalności i zawartości stron internetowych 

podmiotów gospodarczych oraz wykorzystania internetowych kanałów dystrybucji  

i sprzedaży internetowej działających w sektorze turystyki na Dolnym Śląsku  

w aspekcie komercjalizacji regionalnego produktu turystycznego. Badanie przyczyni 

się do realizacji celu głównego jakim jest analiza stanu bieżącego wykorzystania 

technologii informacyjno-komunikacyjnych w turystyce regionu. 

 
Cele szczegółowe 

 
1) Analiza stopnia wykorzystania oraz możliwości technicznych systemów on-line 

sprzedaży oferty turystycznej, systemów e-commerce /systemy handlu 

elektronicznego B2B, B2C/ stosowanych przez podmioty branży turystycznej  

z regionu /biura turystyczne, hotele, gestorzy atrakcji turystycznych/, cel badawczy 

zostanie zrealizowany poprzez odpowiedzi na pytania: 2.2, 2.3, 3.2., 3.6. – 3.11. 

2) Analiza systemów GDS i CRS wykorzystywanych w gospodarce turystycznej 

regionu w poszczególnych sektorach przemysłu turystycznego, cel badawczy 

zostanie zrealizowany poprzez odpowiedzi na pytania: 2.3., 2.4., 2.5. 

3) Analiza stosowanych w promocji turystycznej regionu technologii informacyjno – 

komunikacyjnych przez podmioty rynku turystycznego, cel badawczy zostanie 

zrealizowany poprzez odpowiedzi na pytanie 2.1.  

4) Ocena potrzeb w zakresie wdrażania narzędzi informacyjno – komunikacyjnych  

w regionie, cel badawczy zostanie zrealizowany poprzez odpowiedzi na pytanie 3.12.  
 



 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt pn. „Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012”.  
POKL.08.01.04-02-001/09 

 
 

186 
 

Komponent C: 
 

Cel główny badania 
 

Celem badania jest ocena funkcjonalności i zawartości stron internetowych 

podmiotów gospodarczych w kraju oraz wykorzystania internetowych kanałów 

dystrybucji i sprzedaży internetowej działających w sektorze turystyki w kraju,  

w aspekcie komercjalizacji produktu turystycznego. Badanie stworzy możliwość 

porównania i oceny funkcjonalności i zawartości narzędzi internetowych 

wykorzystywanych przez turystyczne podmioty z Dolnego Śląska w stosunku  

do analogicznych podmiotów z kraju.  

 
Cele szczegółowe 

 

1) Analiza stopnia wykorzystania oraz możliwości technicznych systemów on-line 

sprzedaży oferty turystycznej, systemów e-commerce /systemy handlu 

elektronicznego B2B, B2C/ stosowanych przez podmioty branży turystycznej z kraju 

/biura turystyczne, hotele, gestorzy atrakcji turystycznych/ w celu porównania go  

z sytuacją na Dolnym Śląsku, cel badawczy zostanie zrealizowany poprzez 

odpowiedzi na pytania: 2.2, 2.3, 3.2., 3.6 – 3.11. 

2) Analiza systemów GDS i CRS wykorzystywanych w krajowej gospodarce 

turystycznej w poszczególnych sektorach przemysłu turystycznego, w celu 

porównania go z sytuacją na Dolnym Śląsku, cel badawczy zostanie zrealizowany 

poprzez odpowiedzi na pytania: 2.3., 2.4., 2.5. 

3) Analiza stosowanych przez krajowe podmioty rynku turystycznego technologii 

informacyjno – komunikacyjnych w promocji turystycznej, w celu porównania go  

z sytuacją na Dolnym Śląsku, cel badawczy zostanie zrealizowany poprzez 

odpowiedzi na pytanie 2.1.  
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Ankieterzy  
 
Grupa 5 osobowa, uprzednio przeszkolona przez Arkadiusza Dołęgę – 

współautora metodologii. Szkolenia ankieterów obejmować będą niżej wskazaną 

tematykę. 

Zakres szkolenia 
Usługi mobilne (sieci telefonii komórkowej) – system MOBIL strony i wizytówki sieci GPRS Internet 
wyszukiwarka SMS – Internet 
Usługi bankowości online i SMS banking 
Usługi infokiosków zintegrowanych ze stroną WWW oraz CMS 
Usługi kamer internetowych 
Usługi systemów rezerwacyjno-rozliczeniowych (REZ) zintegrowanych z CMS i MOBIL 
Usługi lokalizacji zintegrowane z mapami internetowymi GoogleMaps i GPS 
Usługi Call center w systemie IVR lub LiveChat 
Założenia projektu E – Dolny Śląsk 
Systemy GDS i CRS w turystyce  
Strony www w systemie CMS 

 

Grupa ankieterów posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu badań 

ankietowych – w roku 2010 przeprowadziła 820 sztuk wywiadów metodą CATI  

na zlecenie Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, w ramach następujących 

projektów: 

1. Koncepcja Rozwoju Turystyki weekendowej na Dolnym Śląsku – Działanie 

dofinansowane przez MSiT RP - 160 wywiadów, 

2. System Certyfikacji i Rekomendacji produktów turystycznych Dolnego Śląska 

– działanie dofinansowane przez MSiT RP oraz UMWD - realizowane przez 

Dolnośląską Organizację Turystyczną - 300 wywiadów, 

3. Badania realizowane w ramach niniejszego projektu – Etap I na zlecenie ARR 

„ARLEG” S.A. - realizowane przez Dolnośląską Organizację Turystyczną - 360 

wywiadów;  
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Wszystkie badania zakończone zostały raportami z badań.79 Respondentami tych 

badań byli przedstawiciele podmiotów gospodarki turystycznej, w tym następujących 

sektorów: atrakcji turystycznych, bazy noclegowej, bazy gastronomicznej, biur 

podróży oraz transportu. Część pytań dotyczyła również wykorzystania technik 

informatycznych w turystyce. 

Zespół w składzie: 

• Małgorzata Lewandowska, 

• Zuzanna Sakowska, 

• Katarzyna Wasilewska, 

• Anna Piskozub, 

• Michał Łoś. 

 

Wielkość i podział próby  
 

Komponent A: 
 

Próbę określono na poziomie 169 wywiadów z pracownikami odpowiedzialnymi 

za promocję i turystykę oraz prowadzącymi (administrującymi) serwisy www  

w gminach. Zatem badaniami zostanie objęte 100 % populacji badanej regionalnych 

jst szczebla gminnego. Wywiady telefoniczne przeprowadzane w systemie CATI. 

Badanie będzie przebiegać w dwóch następujących po sobie turach: badanie 

próbne obejmie 34 respondentów tj. 20% próby co zapewnia reprezentatywność  

i ograniczenie błędu statystycznego (następnie ewentualne korekty treści ankiety  

i metodologii w wyniku przeprowadzonego testowania), badanie właściwe 135 

respondentów. Badanie będzie przeprowadzane w godzinach pracy JST. 

 
 

                                            
79 Koncepcja Rozwoju Turystyki weekendowej na Dolnym Śląsku, DOT 2010, System Certyfikacji 
produktów turystycznych Dolnego Śląska, DOT 2010, System Rekomendacji podmiotów 
turystycznych Dolnego Śląska, DOT 2010, Charakterystyka aktualnej sytuacji gospodarki turystycznej 
na Dolnym Śląsku, ARLEG 2010, Antycypacja dziedzin gospodarki turystycznej o największych i 
najmniejszych perspektywach rozwoju, 
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Komponent B: 
 

Próbę określono na poziomie 167 wywiadów z pracownikami firm turystycznych  

z Dolnego Śląska. 

Grupa badawcza populacja 
badana80 

ilość 
planowanych 

ankiet 

procent 
populacji 
badanej 

atrakcje turystyczne 300 18 6,0% 

obiekty noclegowe  726 44 6,0% 

biura podróży  683 41 6,0% 

firmy transportowe w turystyce  300 18 6,0% 

obiekty gastronomiczne  713 43 6,0% 

 firmy prowadzące informację turystyczną 3 3 100 % 

  167 

 
Respondentami będą: 18 gestorów atrakcji turystycznych (populacja badana 

około 300 podmiotów, określenie procentowego udziału poszczególnych typów 

atrakcji w badanej populacji nie jest uzasadnione metodologicznie bowiem 

precyzyjny podział (liczba ankiet na typ) nie wpływa na statystyczne odchylenie 

wyników próby bowiem badane są identyczne narzędzia promocji (serwisy www), 

które mają podobne cechy dla wszystkich typów atrakcji niezależnie od ich 

charakteru. Dla analizy szerokiego rynku badaniami objęte zostaną m.in. muzea, 

parki rozrywki, ośrodki narciarskie, trasy podziemne, twierdze, pałace i zamki itd.), 44 

gestorów obiektów noclegowych (populacja badana 726 podmiotów), 41 

pracowników biur podróży (populacja badana 683 podmiotów – głównie biura 

turystyki przyjazdowej krajowej i zagranicznej skupione w DIT, 18 pracowników 

transportowych firm turystycznych (populacja badana około 300 podmiotów, w tym 

wskazane przez korporacje transportowe i specjalizujące się w transporcie 

turystycznym, oraz 43 pracowników restauracji lub barów. Wywiady telefoniczne 

przeprowadzane w systemie CATI.  

                                            
80Bank Danych Regionalnych GUS stan na 14.09.2011r., dane szacunkowe na podstawie tej bazy 
/kategoria firmy transportowe oraz atrakcje turystyczne/, Kategoria firmy prowadzące informację 
turystyczną - wg danych DOT. 
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Badanie będzie przebiegać w dwóch następujących po sobie turach badanie 

próbne obejmie 54 respondentów, tj. 33 % próby co zapewnia reprezentatywność  

i ograniczenie błędu statystycznego (następnie ewentualne korekty treści ankiety  

i metodologii w wyniku przeprowadzonego testowania), badanie właściwe 110 

respondentów. 

 

Tabela 1. Podział próby regionalnej obiektów noclegowych. 
Kategoria obiektu noclegowego  Procent bazy 

regionu 

Ilość wywiadów 

kwestionariuszowych 

Hotel /od * do ***** według ich liczby, 

liczba ankiet proporcjonalna do liczby 

obiektów w danych kategoriach na 

podstawie statystyk GUS i korelacji z 

bazą obiektów skategoryzowanych w 

ewidencji UMWD  

 

27,5% 13 

Motel 0,8% 0 

Pensjonat 8,0% 4 

Inne obiekty hotelowe 13,6% 6 

Domy wycieczkowe 0,7% 0 

Schroniska  1,8% 1 

Schroniska młodzieżowe 3,0% 1 

Ośrodki wczasowe  14,3% 6 

Ośrodki kolonijne 1,2% 1 

Ośrodki Szkoleniowo  

wypoczynkowe  5,9% 3 

Hostele  1,8% 1 

Domy Pracy Twórczej 0,6% 0 

Zespoły Domków turystycznych  1,4% 0 

Kempingi 1,4% 1 

Pola Biwakowe  0,6% 0 

Zakłady uzdrowiskowe 1,7% 1 

Pozostałe obiekty niesklasyfikowane  12,8% 6 

Razem 100 % 44 

Źródło: Opracowanie własne.  
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Komponent C: 
 

Próbę określono na poziomie 167 wywiadów z pracownikami firm turystycznych  

z kraju. 

Grupa badawcza populacja 
badana81 

ilość planowanych 
ankiet 

procent populacji 
badanej 

atrakcje turystyczne 3000 18 0,6% 
obiekty noclegowe  7206 44 0,6% 
biura podróży  7468 42 0,6% 
firmy transportowe w turystyce  3000 18 0,6% 
obiekty gastronomiczne  8069 45 0,6% 
firmy prowadzące informację 
turystyczną 48 3 6,25 % 

  167 
 
Respondentami będzie 18 gestorów atrakcji turystycznych (populacja badana 

około 3000 podmiotów, określenie procentowego udziału poszczególnych typów 

atrakcji w badanej populacji nie jest uzasadnione metodologicznie bowiem 

precyzyjny podział (liczba ankiet na typ) nie wpływa na statystyczne odchylenie 

wyników próby bowiem badane są identyczne narzędzia promocji (serwisy www), 

które mają podobne cechy dla wszystkich typów atrakcji niezależnie od ich 

charakteru. Dla analizy szerokiego rynku badaniami objęte zostaną m.in. muzea, 

parki rozrywki, ośrodki narciarskie, trasy podziemne, twierdze, pałace i zamki itd.) 44 

gestorów obiektów noclegowych (populacja badana 7206 podmiotów)82, 42 

pracowników biur podróży turystyki przyjazdowej krajowej i zagranicznej (populacja 

badana 7468 podmiotów)83, w tym podmioty zrzeszone w PIT, 18 przedstawicieli 

turystycznego sektora transportowego specjalizującego się w transporcie 

turystycznym (szacunkowa populacja badana około 3000 podmiotów)84 oraz 45 

pracowników gastronomii (populacja badana 8069 podmiotów)85. 

                                            
81 j.w. 
82 GUS 2011 stan na 20.08.2011r.  
83 Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników turystycznych (stan na 20.08.2011r.) 
84 Dane szacunkowe na podstawie Bank Danych Regionalnych GUS z stan na 14.09.2011r. 
85 Bank Danych Regionalnych GUS stan na 14.09.2011r. 
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Wywiady telefoniczne przeprowadzane w systemie CATI. Badanie będzie 

przebiegać w dwóch turach badanie próbne obejmie 33 respondentów, badanie 

właściwe 100 respondentów. 

 

 

Tabela 2. Podział próby ogólnokrajowej obiektów noclegowych  
Kategoria obiektu noclegowego  Procent bazy  

krajowej 
Ilość wywiadów 

kwestionariuszowych 
Hotel /od * do ***** według ich 

liczby w kraju/ liczba ankiet 

proporcjonalna do liczby obiektów 

w danych kategoriach na 

podstawie statystyk GUS i 

korelacji z bazą obiektów 

skategoryzowanych w ewidencji 

UMWD 24,9% 13 

Motel 1,7% 1 

Pensjonat 4,1% 2 

Inne obiekty hotelowe 14,0% 6 

Domy wycieczkowe 0,7% 0 

Schroniska  0,8% 0 

Schroniska młodzieżowe 4,3% 2 

Ośrodki wczasowe  16,0% 7 

Ośrodki kolonijne 1,4% 0 

Ośrodki Szkoleniowo – 

wypoczynkowe  6,9% 3 

Hostele  1,0% 0 

Domy Pracy Twórczej 0,5% 0 

Zespoły Domków turystycznych  5,1% 2 

Kempingi 1,7% 0 

Pola Biwakowe  2,7% 0 

Zakłady uzdrowiskowe 2,2% 1 

Pozostałe obiekty 

niesklasyfikowane  11,5% 5 

Razem 100 % 44 

Źródło: Opracowanie własne.  
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Dobór próby ogólnokrajowej oparty będzie na próbie losowej z uwzględnieniem 

obiektów wysoko pozycjonowanych w portalach internetowych86 danej kategorii. 

Podział próby z wykorzystaniem kryterium geograficznego dotyczy jedynie 

województw, w których spotykane są podobne walory turystyczne i które są 

obszarami konkurencyjnymi turystycznie w stosunku do Dolnego Śląska, lub są 

obszarami źródliskowymi migracji turystycznych na Dolny Śląsk. Korelacja pomiędzy 

tabelami 2 i 3 będzie wynikać ze specyfiki i charakterystyk statystycznych  

w dziedzinie gospodarki turystycznej badanych województw - zakłada się podział 

podgrup analitycznych analogiczny jak w tabeli 2. 

 

                                            
86 Według statystyki Google Analysis 
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Tabela 3. Podział próby ogólnokrajowej obiektów noclegowych – geograficznie.  
Kategoria obiektu noclegowego  Ilość obiektów 

noclegowej bazy krajowej 

Ilość wywiadów 

kwestionariuszowych  

Województwo małopolskie 875 9 

Województwo mazowieckie 405 4 

Województwo opolskie 111 1 

Województwo pomorskie 802 8 

Województwo śląskie 511 6 

Województwo wielkopolskie 625 7 

Województwo 

zachodniopomorskie 816 9 

Razem 100 % 44 

Źródło: Opracowanie własne.  

 

Narzędzie badawcze: 
 
Formularze ankietowe zostały opracowane w pliku Excel. Wszystkie 

kwestionariusze będą realizowane w systemie CATI. Ankieterzy na bieżąco będą 

wprowadzali wywiady w przygotowany plik Excel według wzoru kwestionariusza 

ankietowego, gdzie 1 oznacza zaznaczenie odpowiedzi, puste pole brak 

zaznaczenia, w przypadku pytań półotwartych zostanie wpisana odpowiedź 

udzielona przez respondenta i w ten sposób przeanalizowana (w celach 

statystyczno-analitycznych zostanie przygotowane odrębne zestawienie z próbą 

agregowania zbieżnych odpowiedzi na pytania ankietowe). Zastosowano pytania 

zamknięte i półotwarte.  

Zastosowany tryb wprowadzania rekordów do arkusza Excel był testowany  

w badaniach prowadzonych na potrzeby innych raportów zleconych przez UMWD - 

wykazanych w przypisie nr 1 i nie wywoływał problemów z agregacją danych 

statystycznych. 
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Kryterium doboru respondentów: 
 

Komponent A: 
 

Kryterium doboru respondentów jest ich zatrudnienie na etacie lub na podstawie 

zlecenia w JST na stanowiskach bezpośrednio odpowiedzialnych za obsługę 

serwisów gminnych oraz zajmujących się promocją i turystyką. Podstawowymi 

kryteriami doboru osób do badania CATI ze wskazanej grupy docelowej 

respondentów będzie pełnienie przez daną osobę na funkcji kierowniczej oraz 

minimalny czas pracy na stanowisku 2 - lata, w tym także priorytetowo kobiety 

pełniące w/w funkcje, co pozwoli na uzyskanie merytorycznych odpowiedzi pytania 

ankietowe wynikających z doświadczenia zawodowego w danej materii. 

 
Komponent B: 
 

Kryterium doboru respondentów jest ich zatrudnienie na etacie lub na podstawie 

zlecenia na Dolnym Śląsku w przedsiębiorstwach z branży turystycznej (np. 

atrakcjach turystycznych, obiektach noclegowych biur podróży, itp. wg wcześniej 

wskazanych podziałów grupy docelowej). Respondentami będą właściciele lub 

wskazani pracownicy odpowiedzialni z wymienionych wyżej firm z sektora 

turystycznego. 

Podstawowymi kryteriami doboru osób do badania CATI ze wskazanej grupy 

docelowej respondentów będzie pełnienie przez daną osobę funkcji kierowniczej 

oraz minimalny czas pracy na stanowisku 2 - lata, w tym także priorytetowo kobiety 

pełniące w/w funkcje, co pozwoli na uzyskanie merytorycznych odpowiedzi pytania 

ankietowe wynikających z doświadczenia zawodowego w danej materii. 

 
Komponent C: 
 

Kryterium doboru respondentów jest ich zatrudnienie na etatach lub stałym 

zleceniu w kraju w przedsiębiorstwach z branży turystycznej (np. atrakcjach 
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turystycznych, obiektach noclegowych, biur podróży, itp. wg wcześniej wskazanych 

podziałów grupy docelowej). Respondentami będą właściciele lub wskazani 

pracownicy odpowiedzialni z wymienionych wyżej firm z sektora turystycznego. 

Podstawowymi kryteriami doboru osób do badania CATI ze wskazanej grupy 

docelowej respondentów będzie pełnienie przez daną osobę funkcji kierowniczej 

oraz minimalny czas pracy na stanowisku 2-lata, w tym także priorytetowo kobiety 

pełniące w/w funkcje, co pozwoli na uzyskanie merytorycznych odpowiedzi pytania 

ankietowe wynikających z doświadczenia zawodowego w danej materii. 

 

Załącznik 2. Kwestionariusze ankietowe  
Komponent A 
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ANKIETA     
Nr:     Data: 

Badanie skierowane do gmin w celu wykonania opracowań/analiz w ramach wdrażanego 
projektu systemowego pn. „Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w 

kontekście Mistrzostw Europy 2012” 
     

I. Dane gminy     
1.1 Charakterystyka gminy    
gmina wiejska     
gmina miejska     
gmina miejsko-wiejska     
powiat     
1.2 Szczegółowe dane     
Nazwa gminy     
Adres     
     
Telefon     
e-mail, strona 
internetowa 

    

II. Dane o stronie internetowej     
2.1. Czy zasób informacji turystycznych umieszczony na Państwa stronach internetowych zawiera? 
(Proszę zaznaczyć właściwe) 
Produkty turystyki kulturowej     
Produkty turystyki aktywnej     
Produkty turystyki biznesowej     
Produkty turystyki tranzytowej     
Produkty turystyki wiejskiej i eko turystyki   
Produkty turystyki weekendowej     
Nie posiadamy informacji turystycznych na naszej stronie    
2.2. Czy na Państwa stronach poświęconych informacji turystycznej są umieszczone informacje o 
usługach ? (Proszę zaznaczyć właściwe) 
usług noclegowych     
usług gastronomicznych     
usług transportu pasażerskiego - drogowego    
usług transportu pasażerskiego - kolejowego    
usług  organizatorów turystyki    
usług Innych związanych z turystyką   
2.3.  Czy informacje turystyczne znajdują się na? (Proszę zaznaczyć właściwe) 
dedykowanym serwisie turystycznym    
części własnego serwisu   
części obcego serwisu   
2.4.  Czy korzystacie Państwo z serwera własnego czy obcego? (Proszę zaznaczyć właściwe) 
własny serwer  
obcy serwer  
2.5.  Czy korzystacie Państwo w prowadzeniu strony z usług firmy zewnętrznej? 
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tak  
nie  
2.6 Z jakiego systemu informatycznego korzystacie Państwo w serwisie turystycznym? 
……………………………. 

 
 

 

 

 

 

codziennie 
parę razy w tygodniu 
parę razy w miesiącu 
parę razy w roku 

ilość internautów ……….. miesięcznie

ilość internautów ……….. miesięcznie

ilość internautów ……….. miesięcznie

Usługi kamer internetowych
Usługi systemów  rezerwacyjno-rozliczeniowych (REZ) zintegrowanych z CMS i MOBIL
Usługi  lokalizacji zintegrowane z mapami internetowymi GoogleMaps i GPS

 jakie 
Tak

Usługi mobilne (sieci telefonii komórkowej) - system MOBIL strony i
wizytówki sieci GPRS Internet wyszukiwarka SMS – Internet 
Usługi bankowości online i SMS banking
Usługi infokiosków zintegrowanych ze stroną WWW oraz CMS

Usługi  Call center w systemie IVR lub LiveChat
2.14 Czy macie Państwo potrzeby inwestycyjne we własną stronę www ?
Nie

inne turystyczne  jakie ?.......................................
2.10. Jak często internauci rezerwują usługi turystyczne z Państwa stron internetowych  ?

2.11. Jak często internauci zakupują usługi turystyczne z Państwa stron internetowych  ?

2.12 Jak  często internauci kontak tują się z informacją turystyczną za pośrdenictwem  Państwa stron www  

2.13. Jak ie usługi w dziedzinie nowoczesnych technologii internetowych i powiązanych dostępne są na 
Pa}stwa stronie www ?

2.8. Jak  często aktualizujecie informacje turystyczne w serwisie turystycznym ?

2.9. czy na Państwa stronach internetowych w serwisie turystycznym istnieje możliwość ?
Rezerwacji usług turystycznych 
Zakupu  usług turystycznych 
Kontaktu z informacją turystyczną 

2.7 Czy ak tualizacje informacji turystycznych na stronie dokonują bezpośrednio na serwerze ?
Pracownicy naszej jednostki 
Pracownicy zewnętrznej firmy
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* pytanie 2.1. Produkt turystyczny (Definicja autorska A. Dołęga) – wiązka produktów i dóbr 
nabywanych przez turystę w toku wyjazdów turystycznych. W marketingowym pojęciu produktu 
turystycznego funkcjonują następujące płaszczyzny produktu turystycznego: rdzeń produktu 
turystycznego, produkt rzeczywisty, produkt poszerzony oraz produkt potencjalny. Podstawowy 
podział produktów turystycznych wynika z rdzenia produktów, czyli motywów zakupu danego produktu 
turystycznego - i w tej konwencji dzielimy je według głównych motywacji, czyli np. poznawanie kultury 
– produkt turystyki kulturowej. /definicja za A. Nowakowska oraz „Marketing w turystyce”, Jerzy 
Altkorn. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,1994/. 

Usługi kamer internetowych
Usługi systemów  rezerwacyjno-rozliczeniowych (REZ) zintegrowanych z CMS i MOBIL

Usługi  lokalizacji zintegrowane z mapami internetowymi GoogleMaps i GPS

Inne Jakie ?......................................................................................................

Udział w targach, misjach
Promocja osobista
Inne?

Telewizja
Ulotki, foldery
Marketing szeptany

Usługi bankowości online i SMS banking
Usługi infokiosków zintegrowanych ze stroną WWW oraz CMS

Usługi  Call center w systemie IVR lub LiveChat

Internet
Prasa
Radio

III. Promocja
3.1 Poprzez k tóre kanały promocyjne promujecie Państwo swoje atrakcje turystyczne? (Proszę zaznaczyć 
właściwe)

2.15. Jak ie usługi w dziedzinie nowoczesnych technologii internetowych powinny być realizowane w ramach 
systemu e - Dolny  Śląsk  ?
Usługi mobilne (sieci telefonii komórkowej) - system MOBIL strony i 
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Skala oznacza na przyk ład 3 – bardzo wysoką, 2 –  wysoką, 1 –  dość/raczej wysoką ,
0 – ani nie wysoką ani nie niską, -1 –dość/raczej  niską, -2 – niską,- 3 – bardzo niską, 
Element oferty
turystycznej miasta

Cecha Brak 
wiedzy

3 2 1 0 -1 -2 -3 Cecha

Łatwość zdobywania
informacji na stronie

Wysoka Niska

Łatwość czytania
informacji na stronie

Wysoka Niska

Łatwość koncentracji
uwagi na stronie 

Wysoka Niska

Łatwość wyszukiwania
informacji na stronie
serwisu
Łatwość użycia stron
serwisu

Wysoka Niska

Logika nawigacji na
stronie serwisu

Wysoka Niska

Wygląd stron serwisu Wysoka Niska

Jakość grafiki stron
serwisu

Wysoka Niska

Dobór grafiki stron
serwisu

Wysoka Niska

Prędkość wyświetlania 
informacji i stron
serwisu

Wysoka Niska

Aktualność danych i
informacji na stronie  

Wysoka Niska

Jakość języka na
stronach serwisu

Wysoka Niska

Rozrywkowość stron
serwisu

Wysoka Niska

Niska

4.1. Proszę o ocenę poszczególnych elementów jakosci serwisow turystycznych ?

Wysoka

IV Postrzeganie poszczególnych stron www ?
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Komponent B 
 

ANKIETA 
Nr: 

  
D

ata:   
Badanie skierowane do firm turystycznych z Dolnego Śląska w celu wykonania 

opracowań/analiz w ramach wdrażanego projektu systemowego pn. „Ocena szans 
rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012” 

  
I. Dane firmy 

1.1 Charakterystyka firmy  
Biuro podróży    
Obiekt noclegowy   

Atrakcja turystyczna   
Obiekt gastronomiczny   
Firma transportowa  
Firma prowadząca IT  
1.2 Szczegółowe dane 
Nazwa firmy   
Adres   
Telefon   
e-mail   
Strona internetowa   
Forma prawna działalności  

Ilość zatrudnionych to:…………………………….  
Ile zatrudnionych kobiet w firmie wykorzystuje 
narzędzia  ITC na stanowisku pracy w zakresie 
komercjalizacji usług 

 

II. Wykorzystanie kanałów w promocji, sprzedaży i rezerwacji oferty  

2.1. Z Jakiego kanału korzystacie Państwo w promocji działalności? (Proszę zaznaczyć właściwe) 
Własna strona internetowa   

Obce strony www jakie?:………………………………………………………..   

Prasa, jaki tytuł?.............................................   

Radio, jaka stacja?...........................................   

Telewizja, jaka stacja?............................................   

Katalogi bur podróży   

Ulotki, foldery   

Marketing szeptany   

Udział w targach, imprezach, jakich?................   

Promocja bezpośrednia, jaka?.....................   
Inne jakie? 
………………………………………………………. 

 

2.2. Z Jakiego kanału korzystacie Państwo w rezerwacji swojej oferty ? (Proszę zaznaczyć właściwe)
Własna strona internetowa   
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Obce strony Internet, strony jakie?:………………………………………………………..   

e-mail   

Komunikator internetowy  

Biuro podróży (pośrednik)  

Telefon   

Sprzedaż bezpośrednia, jaka?…………..   

Inne jakie?……………………………………………………….  
2.3. Z Jakiego kanału korzystacie Państwo w sprzedaży swojej oferty ? (Proszę zaznaczyć właściwe)
Własna strona internetowa   

Obce strony Internet, strony jakie? ………………………………………………………..   

e-mail   

Komunikator internetowy  

Biuro podróży (pośrednik)  

Telefon   

Sprzedaż bezpośrednia    

Inne jakie ?..........................  
2.4. Czy korzystacie Państwo z Globalnych Systemów Dystrybucyjnych (Proszę zaznaczyć 
właściwe) 
Tak, Jaki? 
…………………. 

  

Nie   
2.5. Czy korzystacie Państwo z Komputerowych Systemów Rezerwacyjnych CRS (Proszę 
zaznaczyć właściwe) 
Tak, Jaki? 
………………… 

  

Nie   
III. Wykorzystanie własnej strony internetowej w komercjalizacji oferty 

3.1. Czy korzystacie Państwo z serwera własnego czy obcego? (Proszę zaznaczyć właściwe) 

Własny serwer         
Obcy serwer         
3.2. Czy Państwa własna strona internetowa umożliwia samodzielne zarządzania treścią 
CMS?(Proszę zaznaczyć właściwe) 
Tak, Jaki? 
………………..     

    

Nie,          
3.3. W jakim systemie informatycznym jest stworzona Państwa strona internetowa? 
Jaki ?  
………………….. 

        

3.4. Czy korzystacie Państwo w prowadzeniu strony z usług firmy zewnętrznej? 

Tak          
Nie          
3.5. Czy aktualizacje informacji turystycznych na stronie dokonują bezpośrednio na serwerze? 

Pracownicy naszej firmy   
Pracownicy zewnętrznej firmy   
3.6. Czy na Państwa stronach internetowych w serwisie turystycznym istnieje możliwość? 
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Rezerwacji usług turystycznych    
Zakupu usług turystycznych      
Kontaktu poprzez formularz e - mail    
Kontaktu z poprzez skype lub inny komunikator   
3.7. Jak często internauci rezerwują usługi turystyczne z Państwa stron internetowych? 
ilość internautów ………..   miesięcznie     
3.8. Jak często internauci zakupują usługi turystyczne z Państwa stron internetowych? 
ilość internautów ………..   miesięcznie     
3.9. Jak często internauci kontaktują się z informacją turystyczną za pośrednictwem Państwa stron 
www? 
ilość internautów ………..   miesięcznie     
3.10 Jakie usługi w dziedzinie nowoczesnych technologii internetowych i powiązanych dostępne są 
na Państwa stronie www? Które z wymienionych narzędzi technologii informatycznych 
wykorzystywane są przez Państwa w promocji firmy i jej usług? 
Usługi mobilne (sieci telefonii komórkowej) - system MOBIL strony i wizytówki sieci 
GPRS Internet wyszukiwarka SMS – Internet 

 

Usługi bankowości online i SMS banking  
Usługi infokiosków zintegrowanych ze stroną WWW oraz CMS  
Usługi kamer internetowych  
Usługi systemów rezerwacyjno-rozliczeniowych (REZ) zintegrowanych z CMS  
i MOBIL 

 

Usługi lokalizacji zintegrowane z mapami internetowymi GoogleMaps i GPS  
Usługi Call center w systemie IVR lub LiveChat  
Inne jakie ?..........................  
3.11 Czy macie Państwo potrzeby inwestycyjne we własną stronę www? 

Tak  
Nie   
Jakie ?...........................................................................  

Usługi kamer internetowych
Usługi systemów  rezerwacyjno-rozliczeniowych (REZ) zintegrowanych z CMS i MOBIL
Usługi  lokalizacji zintegrowane z mapami internetowymi GoogleMaps i GPS

Inne Jakie ?......................................................................................................

3.12 Jakie usługi w dziedzinie nowoczesnych technologii internetowych powinny być realizowane w 
ramach systemu e - Dolny  Śląsk ?

Usługi mobilne (sieci telefonii komórkowej) - system MOBIL strony i
wizytówki sieci GPRS Internet wyszukiwarka SMS – Internet 
Usługi bankowości online i SMS banking
Usługi infokiosków zintegrowanych ze stroną WWW oraz CMS

Usługi  Call center w systemie IVR lub LiveChat
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Komponent C 
 

ANKIETA 
Nr: 

  
D

ata:   
Badanie skierowane do firm turystycznych z kraju w celu wykonania opracowań/analiz w 
ramach wdrażanego projektu systemowego pn. „Ocena szans rozwojowych w turystyce 

Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012” 
  

I. Dane firmy 
1.1 Charakterystyka firmy  
Biuro podróży    
Obiekt noclegowy   

Atrakcja turystyczna   
Obiekt gastronomiczny   
Firma transportowa  
Firma prowadząca IT  
1.2 Szczegółowe dane 
Nazwa firmy   
Adres   
Telefon   
e-mail   
Strona internetowa   
Forma prawna działalności  

Ilość zatrudnionych to:…………………………….  
Ile zatrudnionych kobiet w firmie wykorzystuje 
narzędzia  ITC na stanowisku pracy  w zakresie 
komercjalizacji usług 

 

II. Wykorzystanie kanałów w promocji, sprzedaży i rezerwacji oferty  

2.1. Z Jakiego kanału korzystacie Państwo w promocji działalności  ? (Proszę zaznaczyć właściwe) 
Własna strona internetowa   

Obce strony www jakie? :………………………………………………………..   

Prasa, jaki tytuł?.............................................   

Radio jaka stacja?...........................................   

Telewizja, jaka stacja?............................................   

Katalogi bur podróży     

Ulotki, foldery   

Marketing szeptany   

Udział w targach, imprezach, jakich?................   

Promocja bezpośrednia, jaka?.....................   

Inne jakie?…………………………………………….  
2.2. Z Jakiego kanału korzystacie Państwo w rezerwacji swojej oferty  ? (Proszę zaznaczyć 
właściwe) 
Własna strona internetowa   
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Obce strony Internet, strony jakie? ………………………………………………………..   

e-mail   

Komunikator internetowy  

Biuro podróży (pośrednik)  

Telefon   

Sprzedaż bezpośrednia, jaka?…………..   

Inne jakie?……………………………………………………….  
2.3. Z Jakiego kanału korzystacie Państwo w sprzedaży swojej oferty? (Proszę zaznaczyć właściwe) 
Własna strona internetowa   

Obce strony Internet, strony jakie? ………………………………………………………..   

e-mail   

Komunikator internetowy  

Biuro podróży (pośrednik)  

Telefon   

Sprzedaż bezpośrednia    

Inne jakie ?..........................  
2.4. Czy korzystacie Państwo z Globalnych Systemów Rezerwacyjnych? (Proszę zaznaczyć 
właściwe) 
Tak, Jaki?………………………   

Nie   
2.5. Czy korzystacie Państwo z Komputerowych Systemów Rezerwacyjnych CRS? (Proszę 
zaznaczyć właściwe) 
Tak, Jaki?…………………….   

Nie   
III. Wykorzystanie własnej strony internetowej w komercjalizacji oferty 

3.1. Czy korzystacie Państwo z serwera własnego czy obcego? (Proszę zaznaczyć właściwe) 

Własny serwer         
Obcy serwer         
3.2. Czy Państwa własna strona internetowa umożliwia samodzielne zarządzania treścią 
CMS?(Proszę zaznaczyć właściwe) 

Tak, Jaki?………………….         
Nie,          
3.3. W jakim systemie informatycznym jest stworzona Państwa strona internetowa? 
Jaki ?…………………………..         
3.4. Czy korzystacie Państwo w prowadzeniu strony z usług firmy zewnętrznej? 

Tak          
Nie          
3.5. Czy aktualizacje informacji turystycznych na stronie dokonują bezpośrednio na serwerze? 

Pracownicy naszej firmy   
Pracownicy zewnętrznej firmy   
3.6. Czy na Państwa stronach internetowych w serwisie turystycznym istnieje możliwość? 

Rezerwacji usług turystycznych    
Zakupu usług turystycznych      
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Kontaktu poprzez formularz e - mail    
Kontaktu z poprzez skype lub inny komunikator   
3.7. Jak często internauci rezerwują usługi turystyczne z Państwa stron internetowych? 
ilość internautów ………..   miesięcznie     
3.8. Jak często internauci zakupują usługi turystyczne z Państwa stron internetowych? 
ilość internautów ………..   miesięcznie     
3.9. Jak często internauci kontaktują się z informacją turystyczną za pośrednictwem Państwa stron 
www? 

ilość internautów ………..   miesięcznie     
3.10 Jakie usługi w dziedzinie nowoczesnych technologii internetowych i powiązanych dostępne są 
na Państwa stronie www? Które z wymienionych narzędzi technologii informatycznych 
wykorzystywane są przez Państwa w promocji firmy i jej usług? 
Usługi mobilne (sieci telefonii komórkowej) - system MOBIL strony i wizytówki sieci 
GPRS Internet wyszukiwarka SMS – Internet 

 

Usługi bankowości online i SMS banking  
Usługi infokiosków zintegrowanych ze stroną WWW oraz CMS  
Usługi kamer internetowych  
Usługi systemów rezerwacyjno-rozliczeniowych (REZ) zintegrowanych z CMS  
i MOBIL 

 

Usługi lokalizacji zintegrowane z mapami internetowymi GoogleMaps i GPS  
Usługi  Call center w systemie IVR lub LiveChat  
Inne jakie?..........................  
3.11. Czy macie Państwo potrzeby inwestycyjne we własną stronę www? 

Tak  
Nie   
Jakie?...........................................................................  
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Załącznik 3. Wyniki badań ankietowych w 2011 roku na Dolnym 
Śląsku 

 

W załączniku zostały przedstawione wyniki badania ankietowego 

przeprowadzonego w dniach 13-22.07.2011r.,87 zgodnie z metodologią zawartą  

w załączniku 1 s. 184 i 2 s.196).  

Badania podzielono wg komponentów 

3.1. Komponent A 

3.2. Komponent B 

3.3. Komponent C 

3.4. Wynik badań komponentu B i C – porównanie i ocena funkcjonalności  

i zawartości narzędzi internetowych wykorzystywanych przez turystyczne 

podmioty z Dolnego Śląska w stosunku do analogicznych podmiotów  

z kraju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
87 Badania cząstkowe były prowadzone w równych terminach. Dla komponentu A badanie 
przeprowadzono w dniach 13 i 14.07.2011. Dla komponentu B w dniach 15, 16 i 18.07.2011,  
dla komponentu C w dniach 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22.07.2011. 
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3.1. Komponent A 
 

3.1.1. Analiza portali internetowych oraz stron www jednostek 
samorządu terytorialnego  w  sferze oferowania produktów turystycznych 
 

Płeć 
  

 
Gmina 
wiejska 

Gmina 
miejska 

Gmina 
wiejsko-
miejska 

Kobieta 43,1% 40,4% 38,9% 
Mężczyzna 56,9% 59,6% 61,1% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została 
przedstawiona w załączniku nr 1 (s.184) i 2 (s. 196). Badanie w ramach komponentu A zostało 
przeprowadzone w dniach 13-14.07.2011 rok. 

 

Stanowisko pracy % odpowiedzi 
pod. inspektor do spraw zarządzania kryzysowego  spr. obronnych i obsług 
informatycznych 0,7% 
administrator informatyk 0,7% 
biuro promocji 0,7% 
d.s promocji, współpracy i public relations 0,7% 
ds. obsługi rady gminy 0,7% 
ds. promocji 2,1% 
ds. promocji i turystyki 0,7% 
dział promocji 7,7% 
główny specjalista ds. informatyki 0,7% 
Główny Specjalista Informatyk 0,7% 
informacja turystyczna 0,7% 
informatyk 45,1% 
inkasent 0,7% 
ins. ds promocji gminy 0,7% 
ins. ds promocji 0,7% 
ins. ds. promocji i rozwoju gminy 0,7% 
ins. ds. rozwoju i promocji 0,7% 
insp. ds. promocji 0,7% 
inspektor 1,4% 

Inspektor ds. kultury, sportu, turystyki, promocji, współpracy z zagranicą. 
Biuro Stowarzyszenia Gmin Ślężańskich 0,7% 
inspektor do spraw promocji turystyki 0,7% 
inspektor ds. promocji miasta 0,7% 
inspektor ds. polityki informacyjnej i promocji 0,7% 
inspektor ds. promocji gminy 0,7% 
inspektor ds. informatyki i informacji publicznej 0,7% 
Inspektor ds. obsługi rady gminy i informacji publicznej 0,7% 
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inspektor.ds oranizacyjnych 0,7% 
Stanowisko pracy % odpowiedzi 
kier ds. promocji 1,4% 
kierownik redakcji internetowej 0,7% 
kierownik referatu organizacyjnego 0,7% 
naczelnik 0,7% 
naczelnik wydziału promocji i współpracy z zagranicą 0,7% 
pod ins. do spraw turystyki i informacji turystycznej 0,7% 
pod inspektor ds. promocji gminy 0,7% 
pod inspektor ds. promocji  0,7% 
Podinspektor biura promocji 0,7% 
podinspektor do spraw inwestycji 0,7% 
podinspektor ds. promocji miasta i marketingu 0,7% 
podinspektor ds. promocji, turystyki i funduszy zewnętrznych 0,7% 
Podinspektor ds. funduszy zewnętrznych,  dróg i promocji gminy 0,7% 
Podinspektor ds. informatyki i promocji gminy 0,7% 
Podinspektor ds. promocji 0,7% 
pomoc asystenta ds. promocji i rozwoju gminy 0,7% 
posdinspektor ds. oświaty, kultury i pomocy społecznej 0,7% 
posinspektor ds. współpracy transgranicznej 0,7% 
pracownik biura rady do spraw obsługi rady 0,7% 
rzecznik  prasowy 0,7% 
sekretarz 4,2% 
spec. ds. turystyki, promocji, sportu 0,7% 
spec. ds. promcji gminy 1,4% 
specjalista ds. informacji publicznej  i analiz 0,7% 
specjalista ds. promocji i informacji 0,7% 
st. kier ds. współpracy europejskiej i pozyskiwania fuduszy zewnętrznych 0,7% 
stanowisko ds. promocji i współpracy z zagranicą 0,7% 
starszy informatyk 0,7% 
wójt 0,7% 
wydział rozwoju/ administrator serwisu 0,7% 
wydział turystyki i promocji 0,7% 
zastępca wójta 0,7% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została 
przedstawiona w załączniku nr 1 (s.184) i 2 (s. 196). Badanie w ramach komponentu A zostało 
przeprowadzone w dniach 13-14.07.2011 rok. 
 

Staż pracy % odpowiedzi 
poniżej 2 lat 7,9% 
od 2 do 5 lat 41,7% 
od 6 lat-15 lat 37,7% 
od 16 lat i więcej 12,6% 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została 
przedstawiona w załączniku nr 1 (s.184) i 2 (s. 196). Badanie w ramach komponentu A zostało 
przeprowadzone w dniach 13-14.07.2011 rok. 
 

  Gmina 
wiejska 

Gmina 
miejska 

Gmina wiejsko-
miejska 

Dane o stronie internetowej   
Czy zasób informacji turystycznych umieszczony na Państwa stronach internetowych 
zawiera?  
Produkty turystyki kulturowej 24,4% 21,6% 25,8% 
Produkty turystyki aktywnej 22,0% 21,1% 22,0% 
Produkty turystyki biznesowej 5,9% 9,0% 2,7% 
Produkty turystyki tranzytowej 4,4% 5,0% 2,2% 
Produkty turystyki wiejskiej i eko turystyki 6,8% 7,0% 8,6% 
Produkty turystyki weekendowej 5,9% 11,1% 11,3% 
Nie posiadamy informacji turystycznych na naszej stronie  1,0% 0,5% 0,5% 
Czy na Państwa stronach poświęconych informacji turystycznej są umieszczone  informacje  
o usługach? 
usług noclegowych 34,3% 25,6% 28,6% 
usług gastronomicznych 24,5% 22,5% 22,6% 
usług transportu pasażerskiego - drogowego  17,6% 20,0% 22,6% 
usług transportu pasażerskiego -  kolejowego  7,8% 12,5% 13,5% 
usług  organizatorów turystyki 8,8% 10,6% 6,0% 
usług innych związanych z turystyką 6,9% 8,8% 6,8% 
Czy informacje turystyczne znajdują się na?  
dedykowanym serwisie turystycznym  9,8% 17,2% 11,1% 
części własnego serwisu  80,3% 70,7% 83,3% 
części obcego serwisu  9,8% 12,1% 5,6% 
Czy korzystacie Państwo z serwera własnego czy obcego?  
własny serwer 21,7% 14,6% 14,3% 
obcy serwer 78,3% 85,4% 85,7% 
Czy korzystacie Państwo  w prowadzeniu strony z usług firmy zewnętrznej?   
tak 30,0% 32,6% 40,8% 
nie 70,0% 67,4% 59,2% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została 
przedstawiona w załączniku nr 1 (s.184) i 2 (s. 196). Badanie w ramach komponentu A zostało 
przeprowadzone w dniach 13-14.07.2011 rok. 
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Z jakiego systemu informatycznego korzystacie Państwo w serwisie 
turystycznym? 

% 
odpowiedzi 

cocept inetr media 1,0% 
ASP 1,0% 
autorski 1,0% 
autorski cms 2,9% 
cms 38,2% 
cms joomla 19,6% 
CMS Mirage 1,0% 
CMS Net concept 1,0% 
CMS smoc 1,0% 
cms spi 1,0% 
CMS Unite 1,0% 
cms wersja 3 1,0% 
CMS własny 1,0% 
cms, apacz 1,0% 
html 3,9% 
HTML CMS 1,0% 
HTML i PHP 1,0% 
HTML, Java Script, PHP 1,0% 
joomla 8,8% 
Linux 2,0% 
mambo 1,0% 
PHP 2,0% 
PHP HTML 1,0% 
PHP Mesquel HTML CSS, Java Script 1,0% 
SAM3 1,0% 
SPI 1,0% 
Thea 1,0% 
Windows 1,0% 
Windows7 1,0% 
XHTML 1,0% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została 
przedstawiona w załączniku nr 1 (s.184) i 2 (s. 196). Badanie w ramach komponentu A zostało 
przeprowadzone w dniach 13-14.07.2011 rok. 
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Gmina 
wiejska 

Gmina 
miejska 

Gmina wiejsko-
miejska 

Czy aktualizacje informacji turystycznych na stronie dokonują bezpośrednio na serwerze?   
Pracownicy naszej jednostki  86,7% 83,7% 82,5% 
Pracownicy zewnętrznej firmy 13,3% 16,3% 17,5% 
codziennie 7,9% 23,3% 7,3% 
parę razy w tygodniu  20,6% 28,3% 16,4% 
parę razy w miesiącu  34,9% 30,0% 40,0% 
parę razy w roku  36,5% 18,3% 36,4% 
Czy na Państwa stronach internetowych w serwisie turystycznym istnieje możliwość?  
Rezerwacji usług turystycznych  14,3% 15,0% 0,0% 
Zakupu  usług turystycznych  0,0% 0,0% 0,0% 
Kontaktu z informacją turystyczną  85,7% 85,0% 90,9% 
inne turystyczne  0,0% 0,0% 9,1% 
Jakie usługi w dziedzinie nowoczesnych technologii internetowych i powiązanych dostępne są 
na Państwa stronie www?   
Usługi mobilne (sieci telefonii komórkowej) - system 
MOBIL  17,2% 18,6% 19,2% 

strony i wizytówki sieci GPRS Internet wyszukiwarka SMS 
– Internet  0,0% 7,0% 3,8% 

Usługi bankowości online i SMS banking 0,0% 0,0% 0,0% 
Usługi infokiosków zintegrowanych ze stroną WWW oraz 
CMS 17,2% 15,1% 13,5% 

Usługi kamer internetowych 24,1% 25,6% 21,2% 
Usługi systemów rezerwacyjno-rozliczeniowych (REZ) 
zintegrowanych z CMS i MOBIL 0,0% 0,0% 0,0% 

Usługi lokalizacji zintegrowane z mapami internetowymi 
GoogleMaps i GPS 37,9% 29,1% 38,5% 

Usługi Call center w systemie IVR lub LiveChat 3,4% 4,7% 3,8% 
Z jakich narzędzi w dziedzinie nowoczesnych technologii internetowych zamierzacie Państwo 
skorzystać w przyszłości?  
nie planujemy korzystać  62,0% 56,8% 39,5% 
planujemy korzystać  38,0% 43,2% 60,5% 
Z jakich? 
call center, google maps 
centrum biura obsługi  
facebook 
infokioski 
interaktywna mapa 
kamery 
mapa 3d google maps 
mapy GPS 
połączenia woip, panoramy 3d 
usługi lokalizacji zintegrowane z mapami GoogleMaps 
sms 
spacer wirtualny 
system MOBIL 
ujednolicenie domen dla wszystkich ważnych instytucji w 
mieście 
usługi mobilne na smartphony 
live czat 
wirtualny spacer 

2,0% 
2,0% 
2,0% 
7,8% 
7,8% 
35,3% 
2,0% 
2,0% 
2,0% 
3,9% 
9,8% 
5,9% 
5,9% 
2,0% 

 
2,0% 
3,9% 
3,9% 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została 
przedstawiona w załączniku nr 1 (s.184) i 2 (s. 196). Badanie w ramach komponentu A zostało 
przeprowadzone w dniach 13-14.07.2011 rok. 
 
 
Postrzeganie stron internetowych przez gminy Dolnego Śląska – stan na 2011r. 
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3 25,2% 25,8% 20,2% 25,2% 25,6% 28,1% 28,1% 26,2% 24,8% 36,4% 38,8% 30,6% 21,5%
2 36,6% 42,7% 42,0% 36,6% 41,3% 35,5% 36,4% 39,3% 38,8% 33,1% 30,6% 42,7% 37,2%
1 26,0% 19,4% 25,2% 22,8% 19,0% 21,5% 19,8% 20,5% 24,8% 17,4% 18,2% 16,9% 20,7%
0 9,8% 12,1% 12,6% 13,0% 13,2% 14,0% 13,2% 10,7% 9,1% 9,9% 11,6% 8,9% 16,5%

-1 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,7% 2,5% 1,7% 0,8% 0,0% 0,8% 1,7%
-2 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,0% 1,7%
-3 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,8%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została 
przedstawiona w załączniku nr 1 (s.184) i 2 (s. 196). Badanie w ramach komponentu A zostało 
przeprowadzone w dniach 13-14.07.2011 rok. 
 

3.1.2. Stan realizacji i wdrażania koncepcji UMWD E-Dolny Śląsk w sferze 
rozwoju e-turystyki na Dolnym Śląsku 

  Gmina 
wiejska 

Gmina 
miejska 

Gmina wiejsko-
miejska 

Jakie usługi w dziedzinie nowoczesnych technologii internetowych powinny być realizowane 
w ramach systemu e – Dolny Śląsk? 
Usługi mobilne (sieci telefonii komórkowej) - system 
MOBIL  13,1% 15,1% 16,9% 

strony i wizytówki sieci GPRS Internet wyszukiwarka SMS 
– Internet  9,7% 8,7% 9,1% 

Usługi bankowości online i SMS banking 10,3% 8,7% 11,7% 
Usługi infokiosków zintegrowanych ze stroną WWW oraz 
CMS 13,1% 14,3% 14,3% 

Usługi kamer internetowych 15,2% 18,3% 14,3% 
Usługi systemów rezerwacyjno-rozliczeniowych (REZ) 
zintegrowanych z CMS i MOBIL 11,0% 9,5% 11,7% 

Usługi lokalizacji zintegrowane z mapami internetowymi 
GoogleMaps i GPS 15,9% 19,0% 14,3% 

Usługi Call center w systemie IVR lub LiveChat 11,7% 6,3% 7,8% 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została 
przedstawiona w załączniku nr 1 (s.184) i 2 (s. 196). Badanie w ramach komponentu A zostało 
przeprowadzone w dniach 13-14.07.2011 rok. 
 

 

3.1.3. Stosowane w promocji turystycznej regionu technologie 
informacyjno – komunikacyjne 

  Gmina 
wiejska 

Gmina 
miejska 

Gmina wiejsko-
miejska 

Promocja  
Które z wymienionych narzędzi technologii informatycznych wykorzystywane są przez 
Państwa w promocji firmy i jej usług? 
Usługi mobilne (sieci telefonii komórkowej) - system 
MOBIL  29,4% 17,5% 22,0% 
strony i wizytówki sieci GPRS Internet wyszukiwarka 
SMS – Internet  0,0% 7,0% 2,4% 
Usługi bankowości online i SMS banking 0,0% 0,0% 0,0% 
Usługi infokiosków zintegrowanych ze stroną WWW oraz 
CMS 5,9% 15,8% 7,3% 
Usługi kamer internetowych 29,4% 24,6% 26,8% 
Usługi systemów rezerwacyjno-rozliczeniowych (REZ) 
zintegrowanych z CMS i MOBIL 0,0% 0,0% 0,0% 
Usługi lokalizacji zintegrowane z mapami internetowymi 
GoogleMaps i GPS 29,4% 28,1% 36,6% 
Usługi  Call center w systemie IVR lub LiveChat 5,9% 7,0% 4,9% 
Poprzez które kanały promocyjne promujecie Państwo swoje atrakcje turystyczne?  
internet 29,1% 18,7% 21,0% 
prasa 17,5% 14,7% 16,7% 
radio 4,2% 11,9% 9,0% 
telewizja  8,5% 11,5% 11,2% 
ulotki,foldery 23,3% 16,7% 18,9% 
marketing szeptany  2,1% 7,9% 3,9% 
udział w targach, misjach  11,1% 10,7% 12,4% 
promocja osobista 4,2% 7,9% 6,9% 
inne 
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autobusy 
długopisy, breloczki 
filmy na youtube.pl 
inwestycje 
kubki, długopisy 
mapy 
plakaty 
poprzez  miejscowych artystów 
projekty targi regionalne 
reklam na imprezach miast partnerskich 
tablice informacyjne 
w galeriach w większych miastach 
widokówki 
wirtualny spacer 

11,8% 
5,9% 
5,9% 
5,9% 
5,9% 
5,9% 
5,9% 
5,9% 
5,9% 
5,9% 
5,9% 
5,9% 
11,8% 
5,9% 
5,9% Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została 

przedstawiona w załączniku nr 1 (s.184) i 2 (s. 196). Badanie w ramach komponentu A zostało 
przeprowadzone w dniach 13-14.07.2011 rok. 
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3.2. Komponent B 
 

3.2.1 Stopień wykorzystania oraz możliwości techniczne systemów 
internetowych sprzedaży oferty turystycznej 

  Atrakcje 
turystyczne 

Obiekty 
noclegowe 

Biura 
podróży 

Firmy 
transport

owe 

Obiekty 
gastrono
miczne 

Firmy 
prowadzące 
informacje 
turystyczną 

Z Jakiego kanału korzystacie Państwo w rezerwacji swojej oferty?  
Własna strona 
internetowa 8,6% 18,5% 25,0% 15,8% 9,6% 22,2% 

obce strony internetowe 0,0% 18,0% 2,0% 5,3% 0,8% 0,0% 
e-mail 32,8% 20,2% 19,7% 29,8% 23,2% 22,2% 
komunikator internetowy 0,0% 4,5% 3,9% 1,8% 0,8% 0,0% 
biuro podróży (pośrednik) 0,0% 6,7% 4,6% 0,0% 0,0% 0,0% 
telefon 32,8% 19,1% 21,1% 31,6% 32,8% 33,3% 
sprzedaż bezpośrednia 25,9% 12,9% 23,7% 15,8% 32,8% 22,2% 
inne 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Z Jakiego kanału korzystacie Państwo w sprzedaży swojej oferty?  
Własna strona 
internetowa 7,1% 13,0% 6,8% 10,3% 0,0% 0,0% 

obce strony internetowe 3,6% 10,2% 0,0% 3,4% 0,0% 0,0% 
e-mail 7,1% 22,2% 10,2% 17,2% 4,2% 0,0% 
komunikator internetowy 0,0% 0,9% 0,0% 3,4% 0,0% 0,0% 
biuro podróży (pośrednik) 0,0% 7,4% 10,2% 3,4% 0,0% 0,0% 
telefon 7,1% 14,8% 6,8% 6,9% 10,4% 0,0% 
sprzedaż bezpośrednia 75,0% 30,6% 66,1% 55,2% 85,4% 100,0% 
inne 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Czy korzystacie Państwo z serwera własnego czy obcego?  
własny 40,0% 41,7% 25,0% 28,6% 28,2% 20,0% 
obcy 60,0% 58,3% 75,0% 71,4% 71,8% 80,0% 
Czy Państwa własna strona internetowa umożliwia samodzielne zarządzania treścią CMS ? 
Tak 84,2% 96,2% 92,1% 85,7% 86,4% 60,0% 
Nie 15,8% 3,8% 7,9% 14,3% 13,6% 40,0% 
Czy korzystacie Państwo w prowadzeniu strony z usług firmy zewnętrznej? 
Tak 75,0% 58,8% 67,5% 50,0% 63,4% 80,0% 
Nie 25,0% 41,2% 32,5% 50,0% 36,6% 20,0% 
Czy aktualizacje informacji turystycznych na stronie dokonują bezpośrednio na serwerze? 
Pracownicy naszej firmy 63,0% 90,9% 72,9% 63,2% 51,1% 33,3% 
Pracownicy zewnętrznej 
firmy 37,0% 9,1% 27,1% 36,8% 48,9% 66,7% 

Czy na Państwa stronach internetowych w serwisie turystycznym istnieje możliwość? 
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  Atrakcje 
turystyczne 

Obiekty 
noclegowe 

Biura 
podróży 

Firmy 
transport

owe 

Obiekty 
gastrono
miczne 

Firmy 
prowadzące 
informacje 
turystyczną 

Rezerwacji usług 
turystycznych 37,5% 34,9% 35,5% 20,0% 18,8% 28,6% 

zakupu usług 
dodatkowych 0,0% 25,6% 0,9% 0,0% 0,0% 28,6% 

Kontaktu poprzez 
formularz e - mail 43,8% 32,6% 30,9% 60,0% 75,0% 28,6% 

Kontaktu z poprzez 
skype lub inny 
komunikator 

18,8% 7,0% 32,7% 20,0% 6,3% 14,3% 

Jakie usługi w dziedzinie nowoczesnych technologii internetowych i powiązanych dostępne są 
na Państwa stronie www?  
Usługi mobilne (sieci 
telefonii komórkowej) - 
system MOBIL 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Usługi bankowości online 
i SMS banking 0,0% 11,8% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 

Usługi infokiosków 
zintegrowanych ze stroną 
WWW oraz CMS 

0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Usługi kamer 
internetowych 17,4% 20,6% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 

Usługi systemów  
rezerwacyjno-
rozliczeniowych (REZ) 
zintegrowanych z CMS i 
MOBIL 

8,7% 5,9% 41,9% 0,0% 7,7% 16,7% 

Usługi lokalizacji 
zintegrowane z mapami 
internetowymi 
GoogleMaps i GPS 

65,2% 55,9% 25,6% 75,0% 88,5% 50,0% 

Usługi Call center w 
systemie IVR lub 
LiveChat 

8,7% 2,9% 32,6% 0,0% 3,8% 16,7% 

Czy macie Państwo potrzeby inwestycyjne we własną stronę www ? 
tak 42,1% 15,4% 59,0% 29,4% 28,6% 50,0% 
nie 57,9% 84,6% 41,0% 70,6% 71,4% 50,0% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została 
przedstawiona w załączniku nr 1 (s.184) i 2 (s. 196). Badanie w ramach komponentu B zostało 
przeprowadzone w dniach 15-18.07.2011 rok. 
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3.2.2. Systemy GDS i CRS wykorzystywane w gospodarce turystycznej 
regionu w poszczególnych sektorach przemysłu turystycznego 

  Atrakcje 
turystyczne 

Obiekty 
noclegowe

Biura 
podróży

Firmy 
transportowe

Obiekty 
gastronomiczne 

Firmy 
prowadzące 
informacje 
turystyczną 

Czy korzystacie Państwo z Globalnych Systemów Dystrybucyjnych?  
Tak 4,8% 52,4% 82,5% 0,0% 0,0% 20,0% 
Nie 95,2% 47,6% 17,5% 100,0% 100,0% 80,0% 
Czy korzystacie Państwo z Komputerowych Systemów Rezerwacyjnych CRS?  
Tak 4,8% 62,5% 41,0% 0,0% 0,0% 20,0% 
Nie 95,2% 37,5% 59,0% 100,0% 100,0% 80,0% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została 
przedstawiona w załączniku nr 1 (s.184) i 2 (s. 196). Badanie w ramach komponentu B zostało 
przeprowadzone w dniach 15-18.07.2011 rok. 
 

3.2.3. Stan realizacji i wdrażania koncepcji UMWD E-Dolny Śląsk w sferze 
rozwoju e-turystyki na Dolnym Śląsku 

  Atrakcje 
turystyczne 

Obiekty 
noclegowe

Biura 
podróży 

Firmy 
transportowe

Obiekty 
gastronomiczne 

Firmy 
prowadzące 
informacje 
turystyczną

Jakie usługi w dziedzinie nowoczesnych technologii internetowych powinny być realizowane w ramach 
systemu e - Dolny Śląsk?  
Usługi mobilne (sieci
telefonii komórkowej)
- system MOBIL
strony i wizytówki
sieci GPRS Internet
wyszukiwarka SMS –
Internet 

8,7% 10,1% 13,8% 12,5% 11,1% 0,0% 

Usługi bankowości
online i SMS banking 4,3% 11,8% 20,7% 18,8% 0,0% 0,0% 

Usługi infokiosków
zintegrowanych ze
stroną WWW oraz
CMS 

21,7% 12,6% 13,8% 12,5% 0,0% 0,0% 

Usługi kamer
internetowych 26,1% 20,2% 13,8% 12,5% 11,1% 16,7% 

Usługi systemów
rezerwacyjno-
rozliczeniowych 
(REZ) 
zintegrowanych z
CMS i MOBIL 

0,0% 12,6% 10,3% 12,5% 0,0% 16,7% 

Usługi lokalizacji
zintegrowane z
mapami 
internetowymi 
GoogleMaps i GPS 

30,4% 21,8% 20,7% 18,8% 77,8% 50,0% 
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  Atrakcje 
turystyczne 

Obiekty 
noclegowe

Biura 
podróży 

Firmy 
transportowe

Obiekty 
gastronomiczne 

Firmy 
prowadzące 
informacje 
turystyczną

Usługi Call center w
systemie IVR lub
LiveChat 

8,7% 10,9% 6,9% 12,5% 0,0% 16,7% 

inne 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została 
przedstawiona w załączniku nr 1 (s.184) i 2 (s. 196). Badanie w ramach komponentu B zostało 
przeprowadzone w dniach 15-18.07.2011 rok. 
 

3.2.4. Stosowane w promocji turystycznej regionu technologie 
informacyjno – komunikacyjne 

  Atrakcje 
turystyczne 

Obiekty 
noclegowe

Biura 
podróży 

Firmy 
transportowe

Obiekty 
gastronomiczn

e 

Firmy 
prowadzące 
informacje 
turystyczną 

Z Jakiego kanału korzystacie Państwo w promocji działalności?  

Własna strona 
internetowa 12,6% 22,3% 22,1% 32,1% 21,6% 21,7% 

obce strony 
internetowe 12,6% 19,1% 17,1% 8,9% 21,1% 13,0% 

prasa 12,6% 9,0% 14,4% 3,6% 7,9% 13,0% 
radio 10,2% 3,2% 1,1% 3,6% 4,2% 4,3% 
telewizja 8,4% 2,7% 1,7% 3,6% 3,7% 0,0% 
katalogi biur 
podróży 6,0% 10,1% 8,8% 1,8% 1,1% 8,7% 

ulotki, foldery 10,2% 17,6% 14,9% 17,9% 21,1% 17,4% 
marketing 
szeptany 10,2% 4,8% 7,7% 5,4% 1,6% 8,7% 

udział w targach, 
misjach 6,0% 8,0% 5,0% 0,0% 0,5% 4,3% 

promocja 
bezpośrednia 10,8% 2,7% 5,5% 23,2% 17,4% 8,7% 

inne 0,6% 0,5% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 
Które z wymienionych narzędzi technologii informatycznych wykorzystywane są przez 
Państwa w promocji firmy i jej usług?  
Usługi mobilne 
(sieci telefonii 
komórkowej) - 
system MOBIL 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Usługi 
bankowości 
online i SMS 
banking 

0,0% 11,8% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 

Usługi 
infokiosków 
zintegrowanych 
ze stroną WWW 
oraz CMS 

0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 



 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt pn. „Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012”.  
POKL.08.01.04-02-001/09 

 
 

220 
 

  Atrakcje 
turystyczne 

Obiekty 
noclegowe

Biura 
podróży 

Firmy 
transportowe

Obiekty 
gastronomiczne 

Firmy 
prowadzące 
informacje 
turystyczną

Usługi kamer 
internetowych 17,4% 20,6% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 

Usługi systemów 
rezerwacyjno-
rozliczeniowych 
(REZ) 
zintegrowanych z 
CMS i MOBIL 

8,7% 5,9% 41,9% 0,0% 7,7% 16,7% 

Usługi lokalizacji 
zintegrowane z 
mapami 
internetowymi 
GoogleMaps i 
GPS 

65,2% 55,9% 25,6% 75,0% 88,5% 50,0% 

Usługi Call center 
w systemie IVR 
lub LiveChat 

8,7% 2,9% 32,6% 0,0% 3,8% 16,7% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została 
przedstawiona w załączniku nr 1 (s.184) i 2 (s. 196). Badanie w ramach komponentu B zostało 
przeprowadzone w dniach 15-18.07.2011 rok. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt pn. „Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012”.  
POKL.08.01.04-02-001/09 

 
 

221 
 

3.3. Komponent C 
 

3.3.1. Stopień wykorzystania oraz możliwości techniczne systemów 
internetowych sprzedaży oferty turystycznej 

  Atrakcje 
turystyczne 

Obiekty 
noclegowe

Biura 
podróży

Firmy 
transportowe

Obiekty 
gastronomiczne 

Firmy 
prowadzące 
informacje 
turystyczną 

Z Jakiego kanału korzystacie Państwo w rezerwacji swojej oferty?  
Własna strona 
internetowa 15,5% 21,7% 17,8% 32,0% 19,1% 25,0% 

obce strony 
internetowe 5,2% 7,6% 1,8% 2,0% 7,9% 0,0% 

e-mail 29,3% 21,7% 23,3% 26,0% 24,2% 25,0% 
komunikator 
internetowy 0,0% 1,0% 9,8% 0,0% 6,2% 8,3% 

biuro podróży 
(pośrednik) 5,2% 4,0% 3,7% 8,0% 2,2% 0,0% 

telefon 29,3% 22,2% 20,9% 28,0% 24,2% 25,0% 
sprzedaż 
bezpośrednia 13,8% 21,7% 22,7% 4,0% 15,7% 16,7% 

inne 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 
Z Jakiego kanału korzystacie Państwo w sprzedaży swojej oferty?  
Własna strona 
internetowa 13,2% 23,0% 14,9% 32,0% 16,2% 25,0% 

obce strony 
internetowe 5,3% 2,8% 1,4% 4,0% 7,6% 0,0% 

e-mail 15,8% 22,5% 12,2% 20,0% 11,4% 25,0% 
komunikator 
internetowy 0,0% 1,1% 4,1% 2,0% 3,8% 0,0% 

biuro podróży 
(pośrednik) 5,3% 2,2% 5,4% 6,0% 2,9% 0,0% 

telefon 15,8% 24,7% 6,8% 32,0% 16,2% 25,0% 
sprzedaż 
bezpośrednia 39,5% 23,6% 55,4% 4,0% 41,0% 25,0% 

inne 5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 
Czy korzystacie Państwo z serwera własnego czy obcego?   
własny 55,0% 43,9% 40,5% 11,1% 36,4% 50,0% 
obcy 45,0% 56,1% 59,5% 88,9% 63,6% 50,0% 
Czy Państwa własna strona internetowa umożliwia samodzielne zarządzanie treścią CMS?  
Tak 68,8% 83,3% 78,6% 50,0% 86,8% 100,0% 
Nie 31,3% 16,7% 21,4% 50,0% 13,2% 0,0% 
W jakim systemie informatycznym jest stworzona Państwa strona internetowa? 
Atrakcje turystyczne 
Html 50,0% 
dedykowany 16,7% 
php 16,7% 
Java script 16,7% 
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Obiekty noclegowe 
brak wiedzy 88,9% 
joomla 2,8% 
komercyjny 2,8% 
nie można udzielić odpowiedzi 2,8% 
php smarty 2,8% 
Biura podróży 
dedykowany 20,0% 
megapliki 6,7% 
na zamówienie 6,7% 
nie wie 26,7% 
pisany pod firmę 6,7% 
Quick.cms 6,7% 
sgiti 6,7% 
specjalny 20,0% 
Firmy transportowe 
cms 8,3% 
Flash 25,0% 
nie wiem 58,3% 
word 8,3% 
Obiekty gastronomiczne 
brak wiedzy 30,3% 
Cms 9,1% 
flash 18,2% 
html 30,3% 
java script 3,0% 
Różne strony 3,0% 
różne systemy 3,0% 
sql 3,0% 
Firmy prowadzące Informację Turystyczną – brak informacji 
Czy korzystacie Państwo w prowadzeniu strony z usług firmy zewnętrznej?  
Tak 52,9% 50,0% 32,5% 77,8% 61,4% 66,7% 
Nie 47,1% 50,0% 67,5% 22,2% 38,6% 33,3% 
Czy aktualizacje informacji turystycznych na stronie dokonują bezpośrednio na serwerze?  
Pracownicy 
naszej firmy 69,6% 66,7% 77,5% 38,9% 60,9% 50,0% 

  Atrakcje 
turystyczne 

Obiekty 
noclegowe

Biura 
podróży

Firmy 
transportowe

Obiekty 
gastronomiczne 

Firmy 
prowadzące 
informacje 
turystyczną 

Pracownicy 
zewnętrznej 
firmy 

30,4% 33,3% 22,5% 61,1% 39,1% 50,0% 

Czy na Państwa stronach internetowych w serwisie turystycznym istnieje możliwość?  
Rezerwacji 
usług 
turystycznych 

37,5% 35,2% 36,6% 39,3% 20,9% 37,5% 
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  Atrakcje 
turystyczne 

Obiekty 
noclegowe

Biura 
podróży

Firmy 
transportowe

Obiekty 
gastronomiczne 

Firmy 
prowadzące 
informacje 
turystyczną 

Zakupu usług 
dodatkowych 12,5% 25,4% 8,5% 10,7% 7,0% 25,0% 

Kontaktu 
poprzez 
formularz e - 
mail 

50,0% 33,8% 35,2% 46,4% 48,8% 25,0% 

Kontaktu z 
poprzez skype 
lub inny 
komunikator 

0,0% 5,6% 19,7% 3,6% 23,3% 12,5% 

Jak często internauci rezerwują usługi turystyczne z Państwa stron internetowych? 
do 10 razy 34,8% 
od 11 do 30 razy 26,1% 
od 31 do 60 razy 10,1% 
powyżej 61 razy 8,7% 
brak wiedzy 20,3% 
Jak często internauci zakupują usługi turystyczne z Państwa stron internetowych? 
do 10 razy 38,0% 
od 11 do 30 razy 23,9% 
od 31 do 60 razy 11,3% 
powyżej 61 razy 7,0% 
brak wiedzy 19,7% 
Jak często internauci kontaktują się z informacją turystyczną za pośrednictwem Państwa stron 
www? 
do 10 razy 27,9% 
od 11 do 30 razy 2,9% 
od 31 do 60 razy 4,4% 
powyżej 61 razy 4,4% 
brak wiedzy 60,3% 
Jakie usługi w dziedzinie nowoczesnych technologii internetowych i powiązanych dostępne są 
na Państwa stronie www?   
Usługi mobilne 
(sieci telefonii 
komórkowej) - 
system MOBIL 

0,0% 0,0% 2,9% 28,6% 12,5% 0,0% 

Usługi 
bankowości 
online i SMS 
banking 

0,0% 8,3% 17,1% 21,4% 0,0% 0,0% 

Usługi 
infokiosków 
zintegrowanych 
ze stroną 
WWW oraz 
CMS 

0,0% 0,0% 11,4% 7,1% 0,0% 0,0% 

Usługi kamer 
internetowych 40,0% 20,8% 5,7% 0,0% 0,0% 0,0% 
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  Atrakcje 
turystyczne 

Obiekty 
noclegowe

Biura 
podróży

Firmy 
transportowe

Obiekty 
gastronomiczne 

Firmy 
prowadzące 
informacje 
turystyczną 

Usługi 
systemów  
rezerwacyjno-
rozliczeniowych 
(REZ) 
zintegrowanych 
z CMS i MOBIL 

6,7% 50,0% 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Usługi  
lokalizacji 
zintegrowane z 
mapami 
internetowymi 
GoogleMaps i 
GPS 

53,3% 20,8% 14,3% 35,7% 87,5% 100,0% 

Usługi Call 
center w 
systemie IVR 
lub LiveChat 

0,0% 0,0% 8,6% 7,1% 0,0% 0,0% 

Czy macie Państwo potrzeby inwestycyjne we własną stronę www?   
tak 70,6% 43,9% 29,3% 16,7% 63,6% 100,0% 
nie 29,4% 56,1% 70,7% 83,3% 36,4% 0,0% 
Jakie?   
Atrakcje turystyczne 
Gruntowna odnowa, nowa jakość 11,1% 
Kamery 11,1% 
Nowa strona internetowa- obecna mocno przestarzała, samodzielne zarządzanie; 
m.in. przejście na fb; niestety brak finansów w chwili obecnej 11,1% 

Rezerwacja on line 33,3% 
Strona internetowa jest w przebudowie, nie wiadomo jeszcze technologie zostaną w 
niej zawarte 11,1% 

Usługi mobilne 11,1% 
Związane z odłączeniem od Zarządu; unowocześnienie 11,1% 
Obiekty noclegowe 
Administrowanie łatwiejsze, ułatwienia 6,3% 
Google maps 6,3% 
Przyszła strona przygotowana we Flashu 6,3% 
Pozycjonowanie, linki sponsorowane 6,3% 
Rozbudowanie, modernizacja 6,3% 
Rozwój 6,3% 
Samodzielne zarządzanie treścią 6,3% 
Szata graficzna 25,0% 
Ulepszenia 6,3% 
W trakcie przebudowy 6,3% 
Wszystko 6,3% 
Kamery internetowe 6,3% 
Moduł rezerwacyjny 6,3% 
Biura podróży 
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Możliwość zakupu 9,1% 
Nowe moduły 9,1% 
Przebudowa 9,1% 
Rozbudowa i przekierowanie na systemy rezerwacyjne turoperatorów 27,3% 
Własne wprowadzenie informacji na stronie 0,0% 
Wyszukiwarka ofert 36,4% 
System CMS 9,1% 
Firmy transportowe 
Rozbudowa 33,3% 
Unowocześnić, dobry system rezerwacji, reklama na portalach społecznościowych 33,3% 
Unowocześnienie 33,3% 
Obiekty gastronomiczne 
Funkcjonalność 4,3% 
google maps  8,7% 
GPS 4,3% 
Lepsza funkcjonalność 8,7% 
Nowe oprogramowanie 4,3% 
Nowocześniejsze rozwiązania 4,3% 
Nowy cms 4,3% 
Odświeżenie strony 8,7% 
Ogólne potrzeby inwestycyjne 4,3% 
Plany rozbudowy pod sklep 4,3% 
Przystosowanie do odbiorników mobilnych 4,3% 
Rozbudowa strony 8,7% 
Sprawdza się tylko promocja bezpośrednia 4,3% 
Szata graficzna 13,0% 
Wirtualna podróż 4,3% 
Wizualizacje 4,3% 
Zmiana wizualna 4,3% 

Firmy prowadzące informacje turystyczną
Nie udzielono 

informacji 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została 
przedstawiona w załączniku nr 1 (s.184) i 2 (s. 196). Badanie w ramach komponentu C zostało 
przeprowadzone w dniach 13-22.07.2011 rok. 
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3.3.2. Systemy GDS i CRS wykorzystywane z gospodarce turystycznej 
regionu w poszczególnych sektorach przemysłu turystycznego 

  Atrakcje 
turystyczne 

Obiekty 
noclegowe

Biura 
podróży 

Firmy 
transportowe 

Obiekty 
gastronomiczne 

Firmy 
prowadzące 
informacje 
turystyczną 

Czy korzystacie Państwo z Globalnych Systemów Dystrybucyjnych?   
Tak 6,7% 53,5% 51,3% 0,0% 14,0% 0,0% 
Nie 93,3% 46,5% 48,7% 100,0% 86,0% 100,0% 
Czy korzystacie Państwo z Komputerowych Systemów Rezerwacyjnych CRS?   
Tak 7,7% 39,5% 39,0% 11,1% 16,7% 66,7% 
Nie 92,3% 60,5% 61,0% 88,9% 83,3% 33,3% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została 
przedstawiona w załączniku nr 1 (s.184) i 2 (s.196). Badanie w ramach komponentu C zostało 
przeprowadzone w dniach 13-22.07.2011 rok. 
 

3.3.3. Stosowane w promocji turystycznej regionu technologie 
informacyjno – komunikacyjne 

  Atrakcje 
turystyczne 

Obiekty 
noclegowe

Biura 
podróży 

Firmy 
transportowe

Obiekty 
gastronomiczne 

Firmy 
prowadzące 
informacje 
turystyczną 

Jakiego kanału korzystacie Państwo w promocji działalności?  
Własna strona 
internetowa 13,6% 15,9% 20,2% 35,3% 16,6% 22,2% 

obce strony 
internetowe 9,8% 15,9% 11,1% 15,7% 13,3% 0,0% 

prasa 12,1% 6,3% 8,7% 9,8% 9,6% 22,2% 
radio 10,6% 1,8% 1,0% 3,9% 4,8% 0,0% 
telewizja 6,8% 0,7% 1,0% 0,0% 1,8% 0,0% 
katalogi biur 
podróży 4,5% 5,5% 6,7% 5,9% 5,2% 0,0% 

ulotki, foldery 13,6% 13,7% 14,9% 13,7% 12,9% 11,1% 
marketing 
szeptany 9,8% 15,9% 15,9% 11,8% 12,9% 11,1% 

udział w 
targach, 
imprezach 

7,6% 10,3% 6,3% 2,0% 5,9% 11,1% 

promocja 
bezpośrednia 11,4% 14,0% 14,4% 2,0% 10,0% 22,2% 

inne 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,0% 0,0% 
Które z wymienionych narzędzi technologii informatycznych wykorzystywane są przez 
Państwa w promocji firmy i jej usług?   
Usługi mobilne 
(sieci telefonii 
komórkowej) - 
system MOBIL 

0,0% 0,0% 2,9% 28,6% 12,5% 0,0% 
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  Atrakcje 
turystyczne 

Obiekty 
noclegowe

Biura 
podróży 

Firmy 
transportowe 

Obiekty 
gastronomiczne 

Firmy 
prowadzące 
informacje 
turystyczną 

Usługi 
bankowości 
online i SMS 
banking 

0,0% 8,3% 17,1% 21,4% 0,0% 0,0% 

Usługi 
infokiosków 
zintegrowanych 
ze stroną 
WWW oraz 
CMS 

0,0% 0,0% 11,4% 7,1% 0,0% 0,0% 

Usługi kamer 
internetowych 40,0% 20,8% 5,7% 0,0% 0,0% 0,0% 

Usługi 
systemów  
rezerwacyjno-
rozliczeniowyc
h (REZ) 
zintegrowanych 
z CMS i MOBIL 

6,7% 50,0% 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Usługi  
lokalizacji 
zintegrowane z 
mapami 
internetowymi 
GoogleMaps i 
GPS 

53,3% 20,8% 14,3% 35,7% 87,5% 100,0% 

Usługi  Call 
center w 
systemie IVR 
lub LiveChat 

0,0% 0,0% 8,6% 7,1% 0,0% 0,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została 
przedstawiona w załączniku nr 1 (s.184) i 2 (s.196). Badanie w ramach komponentu C zostało 
przeprowadzone w dniach 13-22.07.2011 rok. 
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3.4. Wynik badań komponentu B i C – porównanie i ocena 
funkcjonalności i zawartości narzędzi internetowych 
wykorzystywanych przez turystyczne podmioty z Dolnego Śląska 
w stosunku do analogicznych podmiotów z kraju 

  
Podmioty branży 

turystycznej Dolnego 
Śląska 

Podmioty branży 
turystycznej kraju 

Wykorzystanie kanałów promocji, sprzedaży i rezerwacji oferty 
 Z Jakiego kanału korzystacie Państwo w promocji działalności?  
Własna strona internetowa 20,4% 19,7% 
obce strony internetowe 16,5% 10,8% 
prasa 9,2% 9,4% 
radio 4,9% 1,8% 
telewizja 2,9% 1,3% 
katalogi biur podróży 8,3% 6,3% 
ulotki,foldery 15,0% 14,8% 
marketing szeptany 7,8% 15,2% 
udział w targach, misjach 6,8% 5,8% 
promocja bezpośrednia 7,3% 14,8% 
inne 1,0% 0,0% 
 Z Jakiego kanału korzystacie Państwo w rezerwacji swojej oferty?  
Własna strona internetowa 16,7% 20,3% 
obce strony internetowe 6,8% 5,5% 
e-mail 23,0% 23,8% 
komunikator internetowy 2,8% 4,6% 
biuro podróży (pośrednik) 3,3% 3,8% 
telefon 25,4% 23,5% 
sprzedaż bezpośrednia 22,0% 18,2% 
inne 0,0% 0,3% 
Z Jakiego kanału korzystacie Państwo w sprzedaży swojej oferty?   
Własna strona internetowa 8,5% 20,4% 
obce strony internetowe 4,8% 4,0% 
e-mail 14,0% 17,5% 
komunikator internetowy 0,7% 2,2% 
biuro podróży (pośrednik) 5,5% 3,6% 
telefon 10,7% 20,0% 
sprzedaż bezpośrednia 55,9% 32,1% 
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Podmioty branży 

turystycznej Dolnego 
Śląska 

Podmioty branży 
turystycznej kraju 

inne 0,0% 0,0% 
Czy korzystacie Państwo z Globalnych Systemów Dystrybucyjnych?  
Tak 31,5% 31,4% 
Nie 68,5% 68,6% 
Czy korzystacie Państwo z Komputerowych Systemów Rezerwacyjnych CRS ?  
Tak 22,2% 28,3% 
Nie 77,8% 71,7% 
Wykorzystanie własnej strony internetowej w komercjalizacji oferty 
Czy korzystacie Państwo z serwera własnego czy obcego?   
własny 31,4% 39,2% 
obcy 68,6% 60,8% 
Czy Państwa własna strona internetowa umożliwia samodzielne zarządzania treścią CMS ?  
Tak 88,3% 77,6% 
Nie 11,7% 22,4% 
Czy korzystacie Państwo w prowadzeniu strony z usług firmy zewnętrznej?  
Tak 63,7% 52,8% 
Nie 36,3% 47,2% 
Czy aktualizacje informacji turystycznych na stronie dokonują bezpośrednio na serwerze?  
Pracownicy naszej firmy 66,9% 64,7% 
Pracownicy zewnętrznej firmy 33,1% 35,3% 
Czy na Państwa stronach internetowych w serwisie turystycznym istnieje możliwość?   
Rezerwacji usług turystycznych 33,0% 33,8% 
zakupu usług dodatkowych 7,3% 14,3% 

Kontaktu poprzez formularz e - mail 36,6% 39,2% 

Kontaktu z poprzez skype lub inny 
komunikator 23,0% 12,7% 

Jakie usługi w dziedzinie nowoczesnych technologii internetowych i powiązanych dostępne są 
na Państwa stronie www ?   
Usługi mobilne (sieci telefonii komórkowej) - 
system MOBIL 0,0% 7,1% 

Usługi bankowości online i SMS banking 2,9% 9,8% 

Usługi infokiosków zintegrowanych ze 
stroną WWW oraz CMS 0,6% 4,5% 

Usługi kamer internetowych 6,9% 11,6% 
Usługi systemów  rezerwacyjno-
rozliczeniowych (REZ) zintegrowanych z 
CMS i MOBIL 

23,6% 24,1% 
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Podmioty branży 

turystycznej Dolnego 
Śląska 

Podmioty branży 
turystycznej kraju 

Usługi lokalizacji zintegrowane z mapami 
internetowymi GoogleMaps i GPS 47,7% 39,3% 

Usługi Call center w systemie IVR lub 
LiveChat 18,4% 3,6% 

Czy macie Państwo potrzeby inwestycyjne we własną stronę www ?  
tak 36,0% 46,6% 
nie 64,0% 53,4% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została 
przedstawiona w załączniku nr 1 (s.184) i 2 (s. 196). 
 

Podmioty branży turystycznej Dolnego Śląska Podmioty branży turystycznej kraju 

Czy korzystacie Państwo z Globalnych Systemów Dystrybucyjnych? Jakie?  
Odpowiedź % odpowiedzi Odpowiedź % odpowiedzi

merlin 40,6% melinX 30,6% 
sart 20,3% www.booking.com 25,8% 
amadeusz 10,9% www.hrs.com 16,1% 
bluvendo 7,8% sart 9,7% 
goglobar 4,7% www.netmedia.com.pl 8,1% 
etaks 1,6% nie sprawdzają się 1,6% 
irys 1,6% portrip (portal Murator) 1,6% 

origami 
1,6% 

System Rezerwacyjny 
Międzynarodowe 
Schroniska Młodzieżowe 1,6% 

platforma szmerlinga 1,6% visioncommunication 1,6% 

secur 
1,6% www.schroniskamlodziezow

e.com 1,6% 
sykon 1,6% GDS 1,6% 
travella 1,6%     
urania 1,6%     
versus travel 1,6%     
voyager 1,6%     
trafic 0,0%     
Czy korzystacie Państwo z Komputerowych Systemów Rezerwacyjnych CRS? Jakie? 

Odpowiedź % odpowiedzi Odpowiedź % odpowiedzi
euroticket 41,2% BlueVendo 32,4% 
amadeusz 11,8% własny 26,5% 
bluvendo 11,8% sekiur 5,9% 
origami 11,8% wewnętrzny system 5,9% 
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Podmioty branży turystycznej Dolnego Śląska Podmioty branży turystycznej kraju 

goglobal 5,9% 
chęć założenia bazy danych 
w regionie 2,9% 

merlin 5,9% cr-internal 2,9% 
platforma szmerlinga 5,9% mikroSubiekt 2,9% 
urania 5,9% nie sprawdzają się 2,9% 
    sektur 2,9% 
    system hard firmy Softtech 2,9% 
    voyager 2,9% 
    www.booking.com 2,9% 
    www.hotel.de 2,9% 
    www.expedia.com 2,9% 
W jakim systemie informatycznym jest stworzona Państwa strona internetowa? 
Odpowiedź % odpowiedzi Odpowiedź % odpowiedzi
cms 43,1% brak wiedzy 53,5% 
HTML 17,6% Html 13,1% 
XHTML 7,8% Flash 9,1% 
Adobe fFash Player 5,9% Cms 4,0% 
cms joomla 5,9% dedykowany 4,0% 
php 5,9% specjalny 3,0% 
CSS 3,9% java script 2,0% 
flesz 3,9% joomla 1,0% 
własny  3,9% komercyjny 1,0% 
CMS Mambo 2,0% megapliki 1,0% 
    na zamówienie 1,0% 

    
nie można udzielić 
odpowiedzi 1,0% 

    php smarty 1,0% 
    pisany pod firmę 1,0% 
    Quick.cms 1,0% 
    sgiti 1,0% 
    sql 1,0% 
    word 1,0% 
Jak często internauci rezerwują usługi turystyczne z Państwa stron internetowych  ? 

Odpowiedź % odpowiedzi Odpowiedź % odpowiedzi
do 10 razy 26,9% do 10 razy 34,8% 
od 11 do 30 razy 11,5% od 11 do 30 razy 26,1% 
od 31 do 60 razy 23,1% od 31 do 60 razy 10,1% 
powyżej 61 razy 7,7% powyżej 61 razy 8,7% 
brak wiedzy 3,8% brak wiedzy 20,3% 
co dzień kilka- kilkanaście 3,8%     
mało- wolą bezpośrednio 3,8%     
mało, nieefektywne 3,8%     
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Podmioty branży turystycznej Dolnego Śląska Podmioty branży turystycznej kraju 

nikt, nie ma efektów 3,8%     
różnie 3,8%     
sezonowość- ciężko ocenić 3,8%     
w zależności od sezonu 3,8%     
Jak często internauci zakupują usługi turystyczne z Państwa stron internetowych  ? 
bark informacji bark informacji do 10 razy 38,0% 
     od 11 do 30 razy 23,9% 
     od 31 do 60 razy 11,3% 
     powyżej 61 razy 7,0% 
     brak wiedzy 19,7% 
Jak często internauci kontaktują się z informacją turystyczną za pośrednictwem  Państwa 
stron www  ? 
bark informacji bark informacji do 10 razy 27,9% 
     od 11 do 30 razy 2,9% 
     od 31 do 60 razy 4,4% 
     powyżej 61 razy 4,4% 
     brak wiedzy 60,3% 
Czy macie Państwo potrzeby inwestycyjne we własną stronę www? Jakie? 
Odpowiedź % odpowiedzi Odpowiedź % odpowiedzi
szata graficzna 12,0% szata graficzna 11,1% 
nowa wersja strony 6,0% rozbudowa 7,9% 
pozycjonowanie 6,0% unowocześnienie 7,9% 
rezerwacja online 6,0% wyszukiwarka ofert 7,9% 
języki obce 4,0% Google maps 4,8% 
kamera 4,0% Rezerwacja on line 4,8% 
rozbudowa strony 4,0% kamery internetowe 3,2% 
system rezerwacyjny  4,0% odświeżenie strony 3,2% 
aktualizacja rozkładu jazdy 2,0% ulepszenia funkcjonowania 3,2% 

banery 2,0% 
administrowanie łatwiejsze, 
ułatwienia 1,6% 

całkowita zmiana systemu 
informatycznego 2,0% dobry system rezerwacji 1,6% 
cennik usług 2,0% funkcjonalność 1,6% 
ciągle rozbudowują 2,0% GPS 1,6% 
ciągłe zmiany  2,0% Gruntowna odnowa 1,6% 
czytelność 2,0% linki sponsorowane 1,6% 
dodatkowa strona 2,0% modernizacja 1,6% 
dofinansowanie 2,0% moduł rezerwacyjny 1,6% 
facebook 2,0% możliwość zakupu 1,6% 
grafika 2,0% nowa jakość 1,6% 
lepsza jakoś grafiki na strony 2,0% nowe moduły 1,6% 
linki 2,0% nowe oprogramowanie 1,6% 
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Podmioty branży turystycznej Dolnego Śląska Podmioty branży turystycznej kraju 

nowa oferta 2,0% 
nowocześniejsze 
rozwiązania 1,6% 

płatność przez Internet 2,0% Nowy cms 1,6% 
rozbudowa - przedstawicielstwo 
dla partnerów zagranicznych 2,0% 

ogólne potrzeby 
inwestycyjne 1,6% 

rozwój 2,0% plany rozbudowy pod sklep 1,6% 
skype 2,0% płatności on line 1,6% 
sprzedaż na allegro 2,0% pozycjonowanie 1,6% 
stworzenie całkiem nowej strony 
i j

2,0% przebudowa 1,6% 

uaktualnianie  2,0% 

przystosowanie do 
odbiorników mobilnych, 
zmiana wizualna, lepsza 
funkcjonalność 1,6% 

urealnianie do potrzeb 2,0% 
reklama na portalach 
społecznościowych 1,6% 

Usługi call center 2,0% rozwój 1,6% 

Usługi lok. Google maps 2,0% 
samodzielne zarządzanie 
treścią 1,6% 

usprawnienie 2,0% 
sprawdza się tylko promocja 
bezpośrednia 1,6% 

wizerunek 2,0% usługi mobilne 1,6% 
zakup online 2,0% wirtualna podróż 1,6% 
    wizualizacje 1,6% 
    własne wprowadzenie 

i f ji i
1,6% 

    wszystko 1,6% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została 
przedstawiona w załączniku nr 1 (s.184) i 2 (s. 196). 
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Załącznik 4. Lista teleadresowa badanych podmiotów Dolnego Śląska z poszczególnych sektorów 
turystyki – komponent B 
Wykaz biur podróży wraz z danymi teleadresowymi. 

Nazwa firmy Adres Telefon e-mail strona internetowa Subregion 

Biuro Turystyczne Piotrek-Tour Stalowa 3/2, Wrocław 71-788-22-43 biuro@piotrek-tour.pl www.piotrek-tour.pl 
Wrocław 

Orlica Ruska 40, Wrocław 71-796-68-05 rezerwacje@orlica.pl www.orlica.pl Wrocław 

Travelland 
Powstańców Śląskich 144, 
Wrocław 71-364-00-17 klienci@travelland.com.pl  www.trv.pl 

Wrocław 

Scout- Tour Kasprowicza 104, Wrocław 71-326-00-90 biuro@scout.com.pl www.scout.com.pl Wrocław 
KOS Travel Poniatowskiego 1, Wrocław 71-322-53-90 biuro@kostravel.pl www.kostravel.pl Wrocław 

Alius 
Świeradowska 51-57, 
Wrocław 71-336-40-40 info@alius.com.pl 

Wrocław 

Activtour Kościuszki 2/2, Wrocław 71-322-12-66 info@activtour.pl www.activtour.pl 
Wrocław 

Biuro turystyczno- Handlowe 
Karkonosz 

Jana Pawła II 1, Kamienna 
Góra 75-645-15-71 karkonosz@pro.onet.pl www.karkonosz.com.pl 

brak 

Duo-Tour Armii Krajowej 4, Lubin 76-724-94-94 info@duo.com.pl www.duo.com.pl brak 

Gicewicz Grottgera 1, Kłodzko 74-867-27-75 biuro@giecewicztravel.pl www.giecewicztravel.pl 
Ziemia 
Kłodzka 

B.T. Sudety 
Konstytucji 3 mają 31, 
Karpacz 75-761-63-92 biuro@btsudety.com.pl www.btsudety.com.pl 

Karkonosze 
i Góry 
Izerskie 

Fly Back Rejtana 4, Wrocław 71-344-24-04 gonia@flyback.com.pl www.flyback.com.pl 
Wrocław 
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Biuro Podróży Amigos B.B. 
Plac Ratuszowy 56, Jelenia 
Góra 75-753-26-01 jagoda@amigos.jgora.pl   www.slonecznewakacje.com.pl

Karkonosze 
i Góry 
Izerskie 

Biuro Usług Turystycznych i 
Artystycznych “Perfekt” Krystyna 
Juszkiewicz 

Sierpnia 80 nr 7/9 
Bolesławiec 75-732-02-12 www.perfectboleslawiec.pl 

Bory 
Dolnośląskie  

Sportur 
Jedności Robotniczej 40 
Głogów 76-834-74-81 sportur@interia.pl www.sportur.pl 

brak 

Biuro Turystyczne Bakar 
Konstytucji 3 mają 39a 
Karpacz 75-761-86-60 biuro@bakar.com.pl www.bakar.com.pl 

Karkonosze 
i Góry 
Izerskie 

Biuro Turystyczne Efl Młynarska 7, Legnica 76-854-33-52 biuro@elftravel.legnica.pl www.efltravel.legnica.pl 
Pogórze 
Kaczawskie 

Happy Ticket 
Więzienna 21 pok 29, 
Wrocław 71-343-44-04 bartek@deltastar.pl www.deltastar.pl 

Wrocław 

Juro-trans Wita Stwosza 8b Głogów 76-834-19-46 jurotrans@master.pl www.juro-trans.net Brak 

Jan- Tour Rynek 19 Jawor 76-729-19-06 info@jan-tour.pl www.jan-tour.pl 

Pogórze 
kaczawskie 

Juventur Słowackiego 3 Wałbrzych 74-842-55-60 wb@juventur.com.pl www.juventur.com.pl 
Sudety 
Wałbrzyskie  

Biuro Turystyki Młodzieżowej 
"Maciej Stanisz" 

Żymierskiego 53a/11 , 
Piechowice 75-761-11-06 karkonosze@stanisz.pl www.stanisz.pl 

Karkonosze 
i Góry 
Izerskie 

Biuro Usług Turystycznych Z Buta Rynek 6, Wałbrzych 74-846-16-94 zbuta@zbuta.pl www.zbuta.pl 
Sudety 
Wałbrzyskie 

Biuro Usługowo- turystyczne 
Voyager Parkowa 1, Legnica 76-862-73-24 biuro@voyager.legnica.pl www.voyager.pl 

Pogórze 
kaczawskie 

Pol- Kart biuro usług 
turystyczznych Zdrojowa 13, Polanica Zdrój 74-868-11-21 polkart@polanica.pl www.pol-kart.pl 

Ziemia 
Kłodzka 
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B.T. Europa Pułaskiego 31b, Świdnica 74-853-53-20 biuro.europa@wp.pl www.europa.rst.com.pl 
Przedgórze 
Sudeckie 

Biuro Podróży Transer Plac Solny 19, Wrocław 71-342-96-82 lukaszkrupa@transer.pl www.transfer.pl Wrocław 

Strefa Podróżnika Travelti 
al. gen. Józefa Hallera 96/1, 
Wrocław 790-703-700 travelti@travelti.pl www.travelti.pl 

Wocław 

Biuro Podróży Lido ul. Kościuszki 25, Wrocław 71-344-51-51 pytania@lido.com.pl www.lido.com.pl Wrocław 
Margo Travel ul. Oleśnicka 12, Wrocław 71-792-17-63 biuro@margotravel.com.pl www.margotravel.com.pl Wrocław 

Biuro Turystyki Joanna 
ul. Piłsudskiego 74 pok 45a, 
Wrocław   joanna@online.pl www.joanna.wroc.pl 

Wrocław 

Biuro Podróży Pagart ul. Piłsudskiego 46, Wrocław 71-347-98-55 info@pagart.pl www.pagart.pl Wrocław 

Anholiday Biuro Turystyczne Trybunalska 9, Świdnica 74 850 12 98 biuro@anholiday.pl www.anholiday.pl 
Przedgórze 
Sudeckie 

Biuro Turystyczne Planeta ul. Długa 39/2, Świdnica 74-641-21-60 btplaneta@btplaneta.pl www.btplaneta.pl 
Przedgórze 
Sudeckie 

Biuro Podróży Sindbad Dworcowa 14, Wrocław 71-344-79-52 wroclaw@sindbad.pl www.sindbadwroclaw.pl Wrocław 

Travel Studio 
Powstańców Śląskich 145, 
Wrocław 71-794-86-76 wroclaw@travelstudio.pl www.travelstudio.pl 

Wrocław 

Biuro Podróży Travel AG 
Plac Konstytucji 3 Maja, 
Głogów 76-834-13-16 hd@travel2u.pl www.travel2u.pl 

brak 

Biuro Pozdróży Karaus & Olipra Rynek 31, Świdnica 74-852-26-74 bp.swidnica@zeto.swidnica.pl http://bp.swidnica.p 
Przedgórze 
Sudeckie 

Biuro Podróży Tu i Tam Odrodzenia 3a, Lubin 76-846-18-02 tui@tuitam.pl www.tuitam.pl Brak 

Biuro Podróży "SUNNY DAYS" 
Kamila Chowaniak Brzeska 26, Oława 71-313-39-74 biuro@sunny-days.olawa.pl sunny-days.pl 

Dolina Odry 
Wschód 

Biuro Podróży Robinson Rynek 27/7, Bolesławiec 75-644-12-67 biuro@robinson.boleslawiec.pl www.robinson.boleslawiec.pl 

Bory 
Dolnośląskie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku nr 1 (s.184) i 2 (s. 196). Badanie  
w ramach komponentu B zostało przeprowadzone w dniach 15-18.07.2011 rok. 
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Wykaz obiektów noclegowych wraz z danymi teleadresowymi. 

Nazwa firmy Adres Telefon e-mail strona internetowa Subregion 

Narcyz 
ul. Sienkiewicza 14, 59-850 
Świeradów Zdrój 75 781 63 51 narcyz@narcyz.pl www.narcyz.pl 

Karkonosze  
i Góry/Nysa, 
Kwisa, Bóbr 

Etap Wrocław Południe 
ul. Wyścigowa 35 A, 53-011 
Wrocław 71 360 89 91 H6603@accor.com www.etaphotel.com 

Wrocław 

Górski Czarna góra 
ul. Sienna 6, 57-550 Stronie 
Śląskie 74 813 09 11 biuro@hotelgorski.pl www.hotelgorski.pl/ 

Ziemia 
Kłodzka 

Pod Plantami 
ul. Kilińskiego 2, 55-100 
Trzebnica 71 312 09 80 hotelplanty@wp.pl www.hotelplatany.prv.pl 

Wzgórz 
Trzebnickich 
i doliny 
Baryczy 

Amadeus Villa  Park 
ul. Kościuszki 27, 57-550 
Stronie Śląskie 74 814 36 11 recepcja2amadeus-hotel.pl www.amadeus-hotel.pl 

Ziemia 
Kłodzka 

Fryderyk 
ul. Wojska Polskiego 10, 57-
340 Duszniki Zdrój 74 866 04 88 fryderyk@fryderyk.com.pl www.fryderyk.com.pl 

Ziemia 
Kłodzka 

Gwarek 
ul. Słowackiego 10, 57-350 
Kudowa Zdrój 74 866 18 90 gwarek@gat.pl www.hotelgwarek.pl 

Ziemia 
Kłodzka 

Hotel i Restauracja Korona 
ul. Noworudzka  1 57-300 
Kłodzko 74 867 37 37 hotel@-korona@wp.pl www.hotel-korona.pl 

Ziemia 
Kłodzka 

Centrum 
Plac Wolności 35-37, 55-300 
Środa Śląska 71 31 76 000 recepcja@hotelcentrum.pl www.hotelcentrum.pl 

Dolina Odry 
Zachodniej 

Hotel Górski Malachit 
ul. Kościuszki 1, 59-850 
Świeradów Zdrój 75 781 67 32 malachit@interferie.pl www.malachit.interferie.pl 

Karkonosze  
i Góry 
Izerskie/Nysa
, Kwisa, Bóbr 

HotelGarden 
ul. Piastów 14, 59-700 
Bolesławiec 75 732 66 11 recepcja@hotel-garden.pl www.hotel-garden.pl 

Bory 
Dolnośląskie 

Castle 
ul.Okrzei 32, 57-500 
Bystrzyca Kłodzka 74 812 05 60 biuro@hotelcastel.pl www.hotelcastle.pl 

Ziemia 
Kłodzka 
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Amalia 
ul. Zdrojowa 35, 57-350 
Kudowa Zdrój 74 866 17 51 info@hotel-amalia.pl http://www.hotelamalia.pl/ 

Ziemia 
Kłodzka 

Karkonosze ul. Wolna 4, 58-540 Karpacz 75 761 82 77 hkarkonosze@gip.com.pl www.hotel-karkonosze.com.pl 

Karkonosze  
i Góry 
Izerskie 

Maria Helena 
ul. Kolejowa 1, 58-310 
Szczawno Zdrój 74 649 57 00 maria helena@op.pl www.sirbud.pl/helena 

Sudety 
Wałbrzyskie 

Storczyk 
ul. Parkowa 19, 57-320 
Polanica Zdrój 74 868 13 75 www.fwp.pl polanica@fwp.pl http://www.fwp.pl/ 

Ziemia 
Kłodzka 

Sękowski 
ul. Gliwicka 15, 59-220 
Legnica 76 721 31 60 recepcja@hotelsekowski.pl www.hotelsekowski.pl 

Pogórze 
Kaczawskie 

Oławian 
ul. Sikorskiego 6, 55-200 
Oława 71 301 43 71 recepcja@olawianhotel.pl www.olawianhotel.pl 

Dolina Odry 
Wschód 

Borys 
ul. Główna 26, 58-321 
Zagórze Śląskie 74 845 33 95 hotel-borys@hotel-borys.pl.pl www.hotel-borys.pl 

Sudety 
Wałbrzyskie 

Hotel Szrenica 
ul. Szrenica Turystyczna 29, 
58-580 Szklarska Poręba 75 717 35 99 recepcja@hotelszrenica.pl www.hotelszrenica.pl 

Karkonosze  
i Góry 
Izerskie 

Stary Ratusz 
ul. Rynek 22, 55-311 
Kostomłoty 71 396 95 95   www.staryratusz.pl 

brak 

Miranda 
ul. Mariańska 17, 57-320 
Polanica Zdrój 74 868 17 64 miranda@ta.pl www.miranda.ta.pl 

Ziemia 
Kłodzka 

Śląsk 
ul. Oporowska 60, 53-434 
Wrocław 71 361 20 61 recepcja@hotelslask.pl www.hotelslask.pl 

Wrocław 

Qubus Hotel Wrocław 
ul. Świętej Marii Magdaleny 
2, 50-103 Wrocław 71 797 9 800 marketing@qubushotel.com www.qubushotel.com 

Wrocław 

Antonio 
ul.Wrocławska10,55-220 
Jelcz-Laskowice 71 381 21 21 recepcja@hotelantonio.eu www.hotelantonio.eu 

Dolina Odry 
Wschód 

Szrenica Hotel 
ul. Turystyczna 29, 58 -580 
Szklarska Poręba 75 717 35 99 recepcja@hotelszrenica.pl www.hotelszrenica.pl 

Karkonosze  
i Góry 
Izerskie 

Dom wycieczkowy Milutka 
ul. Odrodzenia 35 58-580 
Szklarska Poręba 75 717 21 70 milutka@nawczasy.pl www.milutka.obitur.pl 

Karkonosze  
i Góry 
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Izerskie 

Schronisko Turystyczne Orzeł 
Sokolec 52,   Ludwikowice 
Kłodzkie 57-450 74 845 72 78 schronisko@orzeł.info.pl www.orzel.info.pl 

Ziemia 
Kłodzka/Sowi
ogórski 

Wioletta 
ul. Wita Stwosza 22, 58-540 
Karpacz 

75 761 60 
23      wioletta@serwus.pl www.wioletta.eu 

Karkonosze  
i Góry 
Izerskie 

Schronisko Hala Szrenicka 
58-580 Szklarska Poręba 
skr. poczt. 164 75 717 24 21 

schronisko@hala-
szrenicka.com www.hala-szrenicka.com 

Karkonosze  
i Góry 
Izerskie 

Piast 
ul.Jaśkiewicza1, 59-600 
Lwówek Śląski 75 782 46 15 recepcja@piastlwoweksl.pl www.piastlwoweksl.pl 

Nysa, Kwisa, 
Bóbr 

Odrodzenie ul. Karkonoska 1, Przesieka 75 752 25 46 piotrkaczmarek2@op.pl 

www.schroniskoodrodzenie.c
om 

Karkonosze  
|i Góry 
Izerskie 

Lothus 
ul. Wita Stwosza 22-23, 50-
148 Wrocław 71 341 97 38 marketing@lothus.pl www.lothus.pl 

Wrocław 

Malachit Medical Spa Hotel 
ul. Stanisława Staszica 
12,58-540 Karpacz 757616185 hotel@malachit-spa.pl www.malachit-spa.pl 

Karkonosze  
i Góry 
Izerskie 

Hotel Baron 
ul. Skłodowskiej-Curie 88, 
59-301 Lubin 76 847 32 86   www.baron.lubin.pl 

brak 

Hotel Lappo 
ul. Polna 8, 55-040 Biskupice 
Podgórne 71 311 80 20 recepcja@lappo-hotel.pl http://www.lappo-hotel.pl/ 

Dolina Odry 
Wschód 

Wacuś 
ul. Letnia 3, 57-215 Srebrna 
Góra 74 818 00 43 kwaterawacus@o2.pl www.srebrnagora.republika.pl 

Sowiogórski/ 
Przedgórze 
Sudeckie 

Hotel Polanica 
ul. Warszawska 57-320 
Polanica Zdrój 74 868 14 85 recepcja@hotelpolanica.com.pl www.hotelpolanica.com.pl 

Ziemia 
Kłodzka 

Górski poranek 
ul. Kościuszki 72, 57-550 
Stronie Śląskie 

74 814 13 
54       biuro@gorskiporanek.pl www.gorskiporanek.pl 

Ziemia 
Kłodzka 

Adam ul. Lubelska 1A, 57-350 74 866 42 53 recepcja@adamspa.pl www.adamspa.pl 

Ziemia 
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Kudowa Zdrój Kłodzka 

Qubus hotel  
ul. Skierniewicka 18 53-117 
Wrocław 71 782 87 65 rezerwacja@qubushotel.com www.qubushotel.com 

Wrocław 

Ośrodek Szkoleniowo -
Wypoczynkowy Caritas 
Archidiecezji Wrocławskiej 

ul.Świdnicka18,55-050 
Sobótka 71 316 32 00 slitorl@wp.pl www.cswsulistrowiczki.za.pl 

Ślęża 

RoyalHostel 
ul. Kazimierza Wielkiego 27, 
50-077 Wrocław 71 788 73 73 recepcja@royalhostel.pl www.royalhostel.pl 

Wrocław 

Wiśniowa Polana Camping nr 142Miłków 40a  692 430 135 camping-milkow@karkonosz.pl 

www.camping-
milkow.karkonosz.pl 

Karkonosze  
i Góry 
Izerskie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku nr 1 (s.184) i 2 (s. 196). Badanie  
w ramach komponentu B zostało przeprowadzone w dniach 15-18.07.2011 rok. 

 

Wykaz atrakcji turystycznych wraz z danymi teleadresowymi. 
Nazwa firmy Adres Telefon e-mail strona internetowa Subregiony 

Aquapark Polkowice 
Młyńska 4,  59-100 
Polkowice 76 74 62 727 cit@aquapark.com.pl www.aquapark.com.pl 

brak 

Izba Pamiątek Regionalnych im. 
Józefa Glabiszewskiego/ Krzywa 
Wieża 

Krzywa 1, 57-200 
Ząbkowice Śląskie 74 815 20 43 ip@zabkowiceslaskie.pl 

http://www.krzywawieza.
eu 

Przedgórze 
Sudeckie 

Kościół Pokoju w Świdnicy 
Plac Pokoju 6, 58-100 
Świdnica 74 852 28 14 kosciol@kosciolpokoju.pl www.kosciolpokoju.pl 

Przedgórze 
Sudeckie 

Pałac Brunów 
Brunów 27, 59-600 Lwówek 
Śląski 75 784 02 10 recepcja@brunow.pl www.brunow.pl 

Nysa, Kwisa, 
Bóbr 

Kościół Wang 
Na Śnieżkę 8, 58-540 
Karpacz 75 76 19 228 wang@wang.com.pl www.wang.com.pl 

Karkonosze  
i Góry 
Izerskie 

Muzeum Papiernictwa 
Kłodzka 42, 57-340 
Duszniki Zdrój 74 866 92 48 biuro@muzpap.pl www.muzpap.pl 

Ziemia 
Kłodzka 

Dinopark Muzealna 7, 58-580 79 557 77 55 grupy@dinopark.com.pl www.dinopark.com.pl Karkonosze  
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Szklarska Poręba i Góry 
Izerskie 

Karkonoskie Centrum Edukacji 
Ekologicznej KPN 

Okrzei 28, 58-580 Szklarska 
Poręba 75 717 21 24 nauka@kpnmab.pl 

http://www.kpnmab.pl/pl/
centrum-edukacji-
ekologicznej,106 

Karkonosze  
i Góry 
Izerskie 

Miasteczko Jack"s City Zwycięska 2, Wrocław 71 346 92 88 biuro@jacscity.com.pl www.jackscity.com.pl Wrocław 
Port Uraz Brzezka 9b, Uraz 71 310 83 83 port@uraz.pl www.uraz.pl Wrocław 

Adrenalina Park 
Sokolniki działka 46/1, 55-
080 Kąty Wrocławskie 71 336 19 26 info@adrenalina-park.pl www.adrenalina-park.pl 

Ślęża/Dolina 
Odry Zachów 

Park Miniatur Zabytków Dolnego 
Śląska Zamkowa 9, 58-530 Kowary 75 752 22 42 poczta@park-miniatur.com www.park-miniatur.com 

Karkonosze  
i Góry 
Izerskie 

Czarna Góra 
Sienna 11, 57-550 Stronie 
Śląskie 74 814 12 45 czarnagora@czarnagora.pl www.czarnagora.pl 

Ziemia 
Kłodzka 

Western City Ściegny/  58-540 Karpacz 601 911 817 karpacz@western.com.pl www.western.com.pl 

Karkonosze  
i Góry 
Izerskie 

Oddział SKI & SUN  Kolej 
Gondolowa 

ul. Źródlana 7, 59-850 
Świeradów Zdrój 75 615 20 20 biuro@skisun.pl www.skisun.pl 

Karkonosze  
i Góry 
Izerskie/Nysa
, Kwisa, Bóbr 

Muzeum w Wałbrzychu 
ul. 1-go Maja 9, 58-300 
Wałbrzych 74 664 60 30 

muzeum@muzeum.walbrzych.
pl 

www.muzeum.walbrzyc
h.pl 

Sudety 
Wałbrzyskie 

 Podziemne Miasto Osówka 
ul. Grunwaldzka 20, 58-340 
Głuszyca 74 845 62 20 biuro@osowka.pl www.osowka.pl 

Sudety 
Wałbrzyskie 

Zamek Chojnik 
58-570 Jelenia Góra - 
Sobieszów 75 75 56 394 kontakt@chojnik.pl www.chojnik.pl 

Karkonosze  
i Góry 
Izerskie 

Park Rozrywki Bobolandia Wrocław ul. Miechowity 1  717 937 744 biuro@bobolandia.com.pl http://bobolandia.com.pl/ Wrocław 

Twierdza Srebrna Góra 
ul. Letnia 57-215 Srebrna 
Góra 10  748 180 099 info@forty.pl 

http://www.atlas.pl/srebr
na-gora-twierdza.html 

Sowiogórski 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku nr 1 (s.184) i 2 (s. 196). Badanie  
w ramach komponentu B zostało przeprowadzone w dniach 15-18.07.2011 rok. 
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Wykaz obiektów gastronomicznych wraz z danymi teleadresowymi. 

Nazwa firmy Adres Telefon e-mail strona internetowa Subregion  

Pałac Brunów 
Brunów 27, 59-600 Lwówek 
Śląski 75 784 02 10 recepcja@brunow.pl www.brunow.pl 

Nysa, Kwisa, 
Bóbr 

Restauracja Antica 
Plac Wolności 10, 59-700 
Bolesławiec 75 731 03 60 www.antica.bolesławiec.pl 

www.antica.boleslawiec.
pl 

Bory 
Dolnośląskie 

Restauracja Piwnica Paryska 
Ul. Komuny Paryskiej 34 59-
700 Bolesławiec 75 735 15 45 biuro@villaambasada.pl www.villaambasada.pl 

Bory 
Dolnośląskie 

Restauracja Akwarius 
Jarosława Dąbrowskiego 1f, 
57-320 Polanica-Zdrój 74 869 04 61 biuro@restauracja-akwarius.pl 

www.restauracja-
akwarius.pl 

Ziemia 
Kłodzka 

Restauracja Majowy Sen 
ul. Wyspiańskiego 40, 57-
300 Kłodzko 74 813 67 21 biuro@majowysen.pl www.majowysen.pl 

Ziemia 
Kłodzka 

Restauracja Zagroda w Starynm 
Młynie 

ul. Fredry 10, 57-350 
Kudowa Zdrój 74 8663 601 mlyn@kudowa.zdroj.pl 

www.kudowa.zdroj.pl/ml
yn/index.html 

Ziemia 
Kłodzka 

Czeska Restauracja Zdrojowa 
Słoneczna 1, 57-350 Kudowa 
Zdrój ul. 74 866 21 33 czeska-restauracja@o2.pl 

www.czeska-
restauracja.pl 

Ziemia 
Kłodzka 

Restauracja Amfora 
ul. 1 Maja 11, 57-350 
Kudowa Zdrój 74 866 13 59 

restauracja.amfora@poczta.one
t.pl 

www.restauracja-
amfora.com.pl 

Ziemia 
Kłodzka 

Restauracja Legenda 
ul. Narciarska 1, 58-310 
Szczawno-Zdrój 74 849 31 74 kontakt@restauracja-legenda.pl 

www.restauracja-
legenda.pl 

Sudety 
Wałbrzyskie 

Restauracja Gospoda pod wieżą 
ul. Zacisze 2 a, 58-310 
Szczawno-Zdrój 74 840 26 83 

gospodapodwierza@gospodapo
dwieża.pl 

www.gospodapodwieza.
pl 

Sudety 
Wałbrzyskie 

Restauracja Gospoda Głogowska 
ul. Rzeźnicza 1, 67-200 
Głogów 76 831 49 85 elzbieta.piechocka@wp.pl 

www.gospodaglogowska
.pl 

Dolina Odry 
Zachód 
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Restauracja w „Starym Młynie” 
Niesułowice 35, 56-300 
Milicz 71 383 32 31   www.stary-mlyn.com.pl 

Wzgórza 
Trzebnickie  
i Dolina 
Baryczy 

Restauracja & Drink-Bar Sorrento 
Pl. Ratuszowy 15-17,  58-
500 Jelenia Góra 75 752 59 28 kontakt@sorrento.pl www.sorrento.pl 

Karkonosze  
i Góry Izerskie 

Restauracja Mazurkowa Chata 
ul. Sudecka 72, 58-500 
Jelenia Góra 78 225 0000 mazurkowachata@gazeta.pl www.mazurkowachata.pl 

Karkonosze  
i Góry Izerskie 

Restauracja  Astoria 
ul. Konstytucji 3-go Maja 
33b,  58-540 Karpacz 509 683 666   www.astoria.karpacz.pl 

Karkonosze  
i Góry Izerskie 

Restauracja Dwór Liczyrzepy 
Obrońców Pokoju 4b, 58-540 
Karpacz 75 761 93 37 

dworliczyrzepy@dworliczyrzepy.
pl www.dworliczyrzepy.pl 

Karkonosze  
i Góry Izerskie 

Restauracja Złoty Klub Bosmana 
ul. Pocztowa 6, 58-500 
Jelenia Góra 75 75 325 39 

restauracja@zloty-klub-
bosmana.pl 

www.zloty-klub-
bosmana.pl 

Karkonosze  
i Góry Izerskie 

Restauracja Magnolia 
ul. Kościuszki 18 , 55-100 
Trzebnica 71 387 11 82   

www.magnolia-
trzebnica.pl 

Wzgórza 
Trzebnickie  
i Dolina 
Baryczy 

Restauracja Barracuda 
ul. Główna 10, 58-309 
Wałbrzych 74 664 79 33 RESTAURACJA@o2.pl 

www.restauracjabarraku
da.pl 

Sudety 
Wałbrzyskie 

Restauracja Podkowa 
Ul. II Armii Wojska Polskiego 
31, 59 – 700 Bolesławiec 75 732 05 72 

restauracja.podkowa@gmail.co
m makaba.pl 

Bory 
Dolnośląskie 

Restauracja Bristol 
ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa 
Zdrój 79 85 83 487 bristol@kudowa.zdroj.pl 

www.kudowa.zdroj.pl/bri
stol/ 

Ziemia 
Kłodzka 

Restauracja u Petiego Parkowa 10, 58-540 Karpacz 75 643 92 20 upetiego@martyka,pl www.upetiego.pl 
Karkonosze  
i Góry Izerskie 

Restauracja Puchaczówka 
Sienna 5c, 57-550 Stronie 
Śląskie   74 81 30 943 biuro@puchaczowka.pl  www.puchaczowka.pl 

Ziemia 
Kłodzka 

Restauracja Dom Tyrolski 
Starowiejska 14, 58-533 
Mysłakowice 75 753 55 47   www.domtyrolski.pl 

Karkonosze  
i Góry Izerskie 
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Restaurcja La Gondola 
11 Listopada 36, 58-850 
Świeradów Zdrój 75 781 66 48   

www.lagondola-
swieradow.pl 

Karkonosze  
i Góry 
Izerskie/Nysa, 
Kwisa, Bóbr 

Restauracja-Pizzeria „Pasja” 
ul. Kolejowa 25, 59-620 
Gryfów Śląski 75 78-11-300   

www.restauracja-
pasja.pl 

Nysa, Kwisa, 
Bóbr 

Restauracja Prowansja Nasza 
ul. Wolności 101, 59-830 
Olszyna 75 72 31 120   www.prowansjanasza.pl 

Nysa, Kwisa, 
Bóbr 

Restauracja As Bohuna 
ul. Paderewskiego 1, 58-150 
Strzegom 74 855 11 15 estauracja@as-bohuna.pl www.as-bohuna.pl 

Przedgórze 
Sudeckie 

Restauracja Ratuszowa Rynek 1, 59-400 Jawor 76 870 21 31 info@restauracjaratuszowa.pl 

www.restauracjaratuszo
wa.pl 

Przedgórze 
Kaczawskie 

Restauracja Pod Starym Głogiem Rynek 10, 67-200 Głogów 76 726 33 99 nfo@restauracja-ratusz.pl 

www.restauracja-
ratusz.pl 

Dolina Odry 
Zachód 

Restauracja Geneza 
ul. Rynek 8, 55-100 
Trzebnica  698 090 591 geneza@restauracja-geneza.pl 

www.restauracja-
geneza.pl 

Wzgórza 
Trzebnickie  
i Dolina 
Baryczy 

Restauracja Rodos 
Oś. Tęczowe 3 F,58-200 
Dzierżoniów 74 831 55 09 rodos@poczta. onet.pl 

www.restauracjarodos.c
om.pl 

Przedgórze 
Sudeckie/ 
Sowiogórski 

Restauracja Parkowa Piłsudskiego 2, 56-300 Milicz 71 384 12 81 kontakt@parkowarestauracja.pl 

www.parkowarestauracj
a.pl 

Wzgórza 
Trzebnickie  
i Dolina 
Baryczy 

Restauracja „Dwór n końcu 
świata” 

ul. Wrocławska 10, 55-020 
Żórawina 500 143 747 wesele@wesele.pop.pl www.wesele.pop.pl 

Dolina Odry 
Wschód 

Restauracja Margherita 
ul. Roberta Schumana 11,59-
220 Legnica 76 722-23-23 info@restauracjamargherita.pl 

www.restauracjamarghe
rita.pl 

Pogórze 
Kaczawskie 
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Restauracja Margherita 
ul. H. Wieniawskiego 19, 58-
306 Wałbrzych 74 666 00 03 info@restauracjamargherita.pl 

www.restauracjamarghe
rita.pl 

Sudety 
Wałbrzyskie 

Restauracja Dwór Maksyma 
ul. Sienkiewicza 33a, 58-310 
Szczawno-Zdrój 74 841 40 15 dwormaksyma@o2.pl www.dwormaksyma.pl 

Sudety 
Wałbrzyskie 

Restauracja Cykada 
ul. Klonowa 2, Stanowice, 
55-200 Oława 71 734 59 06 kontakt@cykada.eu www.cykada.eu 

Dolina Odry 
Wschód 

Bar & Restauracja Czerwona 
Cebula 

Aleja Kromera 2, 51-163 
Wrocław 501 778 784 biuro@czerwonacebula.pl www.czerwonacebula.pl 

Wrocław 

Restauracja Bar Orientalny „Złoty 
smok” ul. Libana 5, 59-220 Legnica 76 722 18 88 info@zlotysmok.com.pl www.zlotysmok.com.pl 

Pogórze 
Kaczawskie 

Restauracja pod Jeleniem ul. Rynek 8, 55-050 Sobótka 71 390 32 37 biuro@pod-jeleniem.pl www.pod-jeleniem.pl 
Ślęża/Dolina 
Odry Wschód 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku nr 1 (s.184) i 2 (s. 196). Badanie  
w ramach komponentu B zostało przeprowadzone w dniach 15-18.07.2011 rok. 
 

Wykaz firm transportowych wraz z danymi teleadresowymi. 
Nazwa firmy Adres Telefon e-mail strona internetowa Subregiony 

Eljan- Trans 
Aleja Wojska Polskiego 3, 
58-500 Jelenia Góra 75 75 23 084 firmaamorek@poczta.fm www.eljan-trans.pl 

Karkonosze  
i Góry 
Izerskie 

Usługi Transportowe Wikiera 
Artur 

ul. Radkowska 18/1 50-557 
Wrocław 605 832 101 info@wikieratransport.pl www.wikieratransport.pl 

Wrocław 

Przewozy Turystyczne Karpacz-
Bus BO-DZIO 

ul. Żymierskiego 48/3, 58-
573 Piechowice 601 350 783 biuro@przewozy-bodzio.com 

www.przewozy-
bodzio.com 

Karkonosze  
i Góry 
Izerskie 

Profico 
ul. Bajana 10/14, 54-129 
Wrocław 784 654 045 info@profico.pl   www.profico.pl 

Wrocław 

Transport osobowy Guliwer 
ul. Osiedlowa 27/5 
Bystrzyca Kłodzka 57-500 74  811 31 05 guliver.bystrzyca@neostrada.pl 

www.guliwer-
bystrzyca.neostrada.pl 

Ziemia 
Kłodzka 
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„Zwiedzaczek”  licencjonowany 
krajowy i międzynarodowy 
przewóz osobowy 

Plac Kościelny 4, 58-400 
Kamienna Góra 75 744 16 36   biuro@zwiedzaczek.com  www.zwiedzaczek.com 

brak 

Trans-Wersal 
ul. Mieszka I 8 m.9, 58-100 
Świdnica 74 853 17 74 mazurek@transwersal.pl www.transwersal.pl 

Przedgórze 
Sudeckie 

Spedbus 
ul. Mojesz 2, 59-600 
Lwówek Śląski 606 593 915 biuro@speedbus.com.pl www.speedbus.com.pl 

Nysa, Kwisa, 
Bóbr 

Usługi Autokarowe Mariusz 
Romańczuk 

ul. Mickiewicza 3a/10, 56-
300 Milicz 603 959 910   

mariuszromanczuk@neostrada
.pl 

www.uslugi-
autokarowe.com.pl 

Wzgórza 
Trzebnickie  
i Dolina 
Baryczy 

Miejski Zakład Komunikacji w 
Bolesławcu sp. z.o.o 

Modłowa 8, 59-700 
Bolesławiec 75 732 81 60   www.mzk.boleslawiec.pl 

Bory 
Dolnośląskie 

BIURO USŁUG 
TURYSTYCZNYCH MANIKAR 
USŁUGI PRZEWOZU OSÓB 
AUTOKAREM 

ul. Polna 8 c, 57-550 
Stronie Śląskie 74 667 13 02 manikar@manikar.pl www.manikar.pl 

Ziemia 
Kłodzka 

Lectica 
ul. Ekspresowa 22; 52 – 
130 Wrocław 784 773 774 biuro@lectica.eu www.lectica.eu 

Wrocław 

Wioo-transport Transport 
Wrocław -Bus Wrocław   607 440 567 biuro@wioo.pl www.wioo.pl 

Wrocław 

Janikar 
ul.Legnicka68/4, 54-026 
Wrocław 71 351 75 21 biuro@janikar.com.pl www.janikar.com.pl 

Wrocław 

Kubiak Transport 
ul. Pełczyńska 106, 
Wrocław 609 781 340 kubiaktransport@interia.pl 

www.kubiaktransport.co
m.pl 

Wrocław 

Walim -Trans Kwiatkowski& 
Piątek Spółka Jawna ul.Różana1 58-320 Walim 691 599 130 

WALIMTRANS@interia.plwww.
walimtrans.pl www.walimtrans.pl 

Sudety 
Wałbrzyskie/ 
Sowiogórski 

TML-Transport 
ul. Łowiecka 9-50 50-220 
Wrocław 507 308 383 tml@data.pl www.tml.wroclaw.pl 

Wrocław 

Krycha 
ul. Groszkowa 49/2 58-500 
Jelenia Góra 757 535 600 biuro@krycha.pl www.krycha.pl 

Karkonosze  
i Góry 
Izerskie 
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Wykaz firm prowadzących punkty IT wraz z danymi teleadresowymi. 

Nazwa firmy Adres Telefon e-mail strona internetowa Subregiony 

As-Tur Sudecka 16, 58-500 Jelenia 
Góra 75 752 24 31 as-tur@post.pl www.as-tur.pl 

Karkonosze 
i Góry 

Izerskie 
Aquapark Polkowice Młyńska 4, 59-100 Polkowice 76 74 62 727 cit@aquapark.com.pl www.aquapark.com.pl brak 
Izba Pamiątek Regionalnych im. 
Józefa Glabiszewskiego/ Krzywa 
Wieża 

Krzywa 1, 57-200 Ząbkowice 
Śląskie 74 815 20 43 ip@zabkowiceslaskie.pl http://www.krzywawieza.eu Przedgórze 

sudeckie 

The meeting Point Rynek 14, 50-101 Wrocław 71 344 31 11 wroclaw-info@itwroclaw.pl www.wroclaw-info.pl Wrocław 
Dolnośląska Informacja 
Turystyczna Sukiennice 12,Wrocław 71 342 01 85  info@itwroclaw.pl www.orfin.pl Wrocław 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku nr 1 (s.184) i 2 (s. 196). Badanie  
w ramach komponentu B zostało przeprowadzone w dniach 15-18.07.2011 rok. 
 

Subregiony
Próba 

regionalna 
Karkonosze i Góry Izerskie 35
Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy 5
Pogórze Kaczawskie 7
Sudety Wałbrzyskie 12
Dolina Odry Wschód (Kraina Grądów 
Odrzańskich) 7
Ziemia Kłodzka 26
Bory Dolnośląskie 7
Nysa, Kwisa, Bóbr 10
Ślęża 3
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Dolina Odry Zachodniej 4
Przedgórze Sudeckie 11
Sowiogórski 5
Wrocław 36
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku nr 1 (s.184) i 2 (s. 196). Badanie  
w ramach komponentu B zostało przeprowadzone w dniach 15-18.07.2011 rok. 
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Załącznik 5. Lista teleadresowa badanych podmiotów Dolnego Śląska z poszczególnych sektorów 
turystyki – komponent C 
Wykaz biur podróży wraz z danymi teleadresowymi. 

Nazwa firmy Adres Telefon e-mail strona internetowa województwo 
Biuro Podróży Laguna Rynek 35, Leszno 65 529 50 34 info@laguna.leszno.pl  www.e-laguna.pl wielkopolskie 
Biuro podróży Jawiszowice - 
Brzeszcze Odlotowe Wakacje 
bis  

Osiedle 
Paderewskiego 18 , 
Jawiszowice 32 212 11 99 biuro@odlotwakacje.pl  www.odlotowewakacje.pl małopolskie 

Biuro Podróży Linda 
Al. NMP 28, 
Częstochowa 34 366 43 10 linda@linda.net.pl  www.linda.net.pl śląskie 

Neltravel 
Kościelna 20, Nowy 
Targ 18 266 55 56 nela@neltravel.pl www.neltravel.pl małopolskie 

Biuro Podróży Wyjazdy24.pl 
Poznańska 175, 
Ożarów Mazowiecki 22 722 43 32 biuro@wyjazdy24.pl www.wyjazdy24.pl mazowieckie 

Biuro Turystyczne Regle 
Szaflarska 23, 
Nowy Targ 18 266 73 72 regle@tatrynet.pl  www.regle-zakopane.eu małopolskie 

Biuro Podróży Skipper 
Św. Marcin 29/4, 
Poznań 61 661 33 34 biuro@skipper.poznan.pl  www.skipper.poznan.pl  wielkopolskie 

Biuro Podróży Odkrywca 
Podgórna 43E, 
Zielona Góra 68 455 34 55 biuro@odkrywca.net  www.odkrywca.net lubuskie 

Biuro Podróży AMT Travel 
Ul. Rydygiera 14/21
30-681 Kraków     office@amt-travel.eu http://www.amt-travel.eu małopolskie 

Biuro Usług Turystycznych i 
Ubezpieczeniowych 
"PLANETA" s.c 

ul. Wolności 15 
41-500 Chorzów 32 241 34 23 biuro@wakacje-planeta.pl  www.wakacje-planeta.pl śląskie 

Supertramp 
ul. Karmelicka 32/5, 
31-128 Kraków 12 632 79 99  biuro@supertramp.pl www.supertramp.pl małopolskie 

Biuro Podróży Obiezyswiat 
ul. Masarska 9/98,  
31 - 534 Kraków  12 656 61 24 krk@obiezyswiat.net www.obiezyswiat.net małopolskie 
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Biuro Podróży WIKING ul. Grodzka 62, 
Kraków 

12 429 25 14 
lub 429 12 89  wiking@wiking.travel.pl www.wiking.travel.pl małopolskie 

CiTiR Tatra Travel 
34-500 Zakopane, 
ul. Krupówki 16  18 206 42 01 biuro@tatratravel.com.pl www.tatratravel.com.pl małopolskie 

Delta travel 
ul. Dietla 37, 31-062 
Kraków  12 422 27 40 delta@delta-travel.pl www.delta-travel.pl małopolskie 

Grand Tourist  
Podwale grodzkie 8, 
80-895 Gdańsk 583 011 727 kwatery@grand-tourist.pl www.gt.com.pl pomorskie 

Poszukiwacze Przygód 
ul. Dębowa 6, 80-
204 Gdańsk 58 344 22 12 biuro@poszukiwaczeprzygod.pl www.poszukiwaczeprzygód.pl pomorskie 

WORLD TCM 
ul. Uranowa 6B/17, 
80-041 Gdańsk 514 234 698 aneta@worldtcm.pl www.worldtcm.pl pomorskie 

Bieszcady Adventure 
38-610 Polańczyk, 
ul. Zdrojowa 11 13 469 72 70 biuro@krainawilka.pl www.krainawilka.pl podkarpackie 

Smak Podróży  

ul. Wojska 
Polskiego 22, 37-
100 Łańcut 172 256 760  biuro@smakpodrozy.net www.smakpodrozy.pl podkarpackie 

Jaguar Trave;l 

ul. Obr. Stalingradu 
2/U/2; 70-406 
Szczecin 91 489 14 44 biuro@jaguartravel.pl www.jaguartravel.pl 

zachodniopomor
skie 

Logos Travel 
ul. Nickiewicza 28, 
60-836 Poznań  61 843 30 16 poznan@wyprawy.pl www.wyprawy.pl wielkopolskie 

Meri-san 
ul. Fredry 7, 61-701 
Poznań 61 877 71 05 bp@meri-san.pl www.merisan.pl wielkopolskie 

Biuro Turystyki Aktywnej 
KOMPAS 

ul. Asesora 72, 80-
119 Gdańsk 58 303 18 78  biuro@kompas.pl 

www.kompas.pl pomorskie 

Pantur 

40-096 Katowice, 
ul. 3 Maja 20 lok. nr 
1 32 253 01 78 biuro@pantur.pl www.pantur.pl śląskie 

BTE Travel 
 31-214 Kraków ul. 
Mackiewicza 20/4 501 357 325  nfo@travel-study.pl www.travel-study.pl małopolskie 

Travel Art.  
45-068 Opole, ul. 1 
Maja 3-5 77 454 60 65   biuro@travelart.pl www.travelart.pl opolskie 
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Biuro turystyczne Olimp 
ul.Olimpijska1/25, 
41 - 902 Bytom 32 281 00 73 biuro@olimp.bytom.pl www.olimp.bytom.pl śląskie 

Link Travel 
85-164 Bydgoszcz 
ul. Karpacka 39/53 52 582 18 19 biuro@linktravel.pl http://www.kolonie.linktravel.pl 

kujawsko-
pomorskie 

No Limit Travel 
ul. Śniadeckich 16,  
85 - 011 Bydgoszcz 523 401 848 biuro@nolimit-travel.pl www.nolimit-travel.pl 

kujawsko-
pomorskie 

Snow Adventures 
ul. Wierzbowa 22, 
10-159 Olsztyn 89 539 15 02 maciej@snowadventures.pl www.snowadventures.pl 

warmińsko-
mazurskie 

Funclub 
 ul. Mołdawska 30a, 
Poznań 61 662 86 16 funclub@funclub.pl www.funclub.pl wielkopolskie 

Usługi Turystyczne RAFTUR 

i 
Paderewskego33/1
6 93-523 Łódź 602 474 710 biuro@raftur.pl www.raftur.pl łódzkie 

BOT Profesjonall 
Kołobrzeska 2A/1 
10 443 Olsztyn 693 140 330 biuro@profesjonall.pl 

http://www.profesjonall.pl/infor
macje-i-komunikaty.html 

warmińsko – 
mazurskie  

Best Travel Centrum 
Turystyki Elżbieta Barańska 

Matejki 14A 25-111 
Kielce 602 226 918 biuro@best.travel.pl www.best.travel.pl świętokrzyskie 

Skowronek 

ul. Pod Filarami 1  
65-067 Zielona 
Góra 683 244 636 biuro@skowronek.zgora.pl biuro@skowronek.zgora.pl lubuskie 

Eskapada 

ul. Jedności 
Naqrodowej2 76-
200Słupsk 598 426 657 

http://www.eskapada.pl/biuro@esk
apada.pl   pomorskie 

Turio 

ul. Sienkiewicza 49 
lok. 301 (III 
piętro)15 - 002 510 857 747 www.turio.com.pl biuro@turio.com.pl podlaskie 

Orion 
ul. Spacerowa 7 43-
460 Wisła 33 855 27 49 http://www.osrodek-orion.pl/ biuro@osrodek-orion.pl śląskie 

Antea 
ul. Kresowa 56 f, 
22-400 Zamość 846821427 http://antea.travel.pl/ anteabiuro@vp.pl lubelskie 

Tairon 
ul. Berberysowa 2/2 
20-258 Lublin 814761504 

http://tairon.pl/obozy-
narciarskie,190.html biuro.tairon.pl lubelskie 
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Ital-tour 
Konopnicka3-5/30, 
62-800 Kalisz 627683160 http://www.ital-tour.pl/ biuro@ital-tour.pl wielkopolskie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku nr 1 (s.184) i 2 (s.196). Badanie  
w ramach komponentu C zostało przeprowadzone w dniach 13-22.07.2011 rok. 
 

Wykaz obiektów noclegowych wraz z danymi teleadresowymi. 

Nazwa firmy Adres Telefon e-mail strona internetowa województwo 

Hotel Neptun 

ul. Mestwina 
38 84-141 
Jurata  

58 675 62 
62  

rezerwacja@hotelnept
un.pl http://www.hotelneptun.pl/ pomorskie 

Ośrodek 
Wypoczynkowy-
Szkoleniowo-
Rehabilitacyjny 
Bałtyk 

ul. Wczasowa 
7, 82-103 
Stegna 

55 247 82 
47, 605 
744 407 owbaltyk@owbaltyk.pl http://www.owbaltyk.pl pomorskie 

Domki letniskowe 
Koralia 

ul. Południowa 
27, 
76-034 
Sarbinowo 

698 625 
005 koralia@onet.pl http://www.koralia.afr2.pl 

zachodniopom
orskie 

Ośrodek 
Rehabilitacyjno - 
Wypoczynkowy 
Krakus 

Zawoja Widły 
1819, 34-223 
Zawoja 

33 877 51 
40 biuro@zawojakrakus.pl http://www.zawojakrakus.pl/kontakt.aspx małopolskie 

Emotions 
Aparthotel Kraków 

ul. Miodowa 2, 
31-055 
Kraków 

12 307 76 
76, 602 
621 388 

hotel@emotionshotel.p
l http://www.emotionshotel.pl małopolskie 

jeden z sieci hotell 
zlokalizowany w 
Poznaniu 
(proszono o 
nieujawnianie         wielkopolskie 
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nazwy) 
Grzybowo domki 
letniskowe w 
technoogii 
drewnianej 

 Nadmorska 
79, 78-132 
Grzybowo 

692 429 
386,  
94 354 03 
25 szafrtom@tlen.pl http://www.grzybowodomki.republika.pl 

zachodniopom
orskie 

Hotel AQUARIUS 
SPA 

ul. 
Kasprowicza 
24, 78-100 
Kołobrzeg 

94 35 36 
500, 791 
61 27 21 - 
Tomasz 
Kanas 

hotel@aquariusspa.pl, 
t.kamas@aquariusspa.
pl (prośba o informację 
o wynikach badań) http://www.aquariusspa.pl 

zachodniopom
orskie 

"Uzdrowisko 
Krynica-
Żegiestów" S.A. 

ul. 
Nowotarskieg
o 9/4, 33-380 
Krynica-Zdrój 

18 471 28 
01 

sekretariat@kryniczank
a.pl http://ukz.nazwa.pl małopolskie 

Szkolne 
Schronisko 
Młodzieżowe nr3 
"SYRENKA" 

Karolkowa 
53a, 01-197 
Warszawa 

22 632 88 
29, 22 632 
97 47 - 
Dyrektor 
Schroniska 

recepcja@hostelkarolk
owa.pl  http://www.ptsm.pl mazowieckie 

Schronisko 
Młodzieżowe 
PTSM 

ul. Oleandry 4, 
30-060 
Kraków 

12 633 88 
22, 12 634 
49 25 - 
Dyrektor 
Schroniska 

schronisko@smkrakow
.pl www.smkrakow.pl małopolskie 

Arkadia - Motelik i 
Restauracja 

ul. 
Władysława 
IV 117, 75-
347 Koszalin 

94 347 74 
37   www.arkadiamotel.pl 

zachodniopom
orskie 

Ośrodek 
Szkoleniowo-
Wypoczynkowy 
"Beskidek"  

43-370 
Szczyrk, ul. 
Górska 7 A 

33 817 84 
11, 601 
070 733 

beskidek@beskidek.co
m.pl http://www.beskidek.com.pl śląskie 



 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt pn. „Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012”.  
POKL.08.01.04-02-001/09 

 
 

254 
 

Ośrodek 
Szkoleniowo-
Wypoczynkowy 
Imperiall 

ul. Północna 
6, Sianożęty, 
78-111 
Ustronie 
Morskie 

94 348 90 
92  biuro@imperiall.pl www.imperiall.pl 

zachodniopom
orskie 

Ośrodek 
Wczasowy 
Posejdon 

ul. Nadmorska 
13b, 84-360 
Łeba 

59 866 28 
88, 602 
456 001 posejdon@posejdon.pl www.posejdon.pl pomorskie 

Ośrodek 
Wczasowy "Róża 
Wiatrów" 

ul J. Muchy 2, 
76 - 150 
Darłówko 
Zachodnie 

94 314 21 
27 biuro@rozawiatrow.pl http://www.rozawiatrow.pl 

zachodniopom
orskie 

Ośrodek 
Wypoczynkowy i 
Wczasowy 
MARYSIEŃKA 

ul. Topornia 
23, 26-400 
Przysucha 

48 675-25-
22, 601 
378 900  topornia@topornia.pl www.topornia.pl mazowieckie 

Ośrodek 
Wczasowy "Nemo"

Sianożęty ul. 
Lotnicza 1, 
78-111 
Ustronie 
Morskie 

603 741 
519 

nemopiotrgrzanka@wp
.pl www.wczasy-nemo.pl  

zachodniopom
orskie 

euroHotel 
Swarzędz 

ul 
Cieszkowskie
go 33, 62-020 
Swarzędz 

61 647 47 
47, 602 10 
40 50 

recepcja@euroHotel.s
warzedz.pl www.eurohotel.swarzedz.pl wielkopolskie 

Hotel Twardowski 

ul. Głogowska 
358a, 60-004 
Poznań 

61 83 99 
800, 61 83 
99 810 - 
marketing 

rezerwacja@hoteltwar
dowski.pl, 
marketing@hoteltward
owski.pl www.hoteltwardowski.pl wielkopolskie 

Hotel Olympic 
ul. Leśna 15a, 
64-510 Wronki 

67 25 45 
500 hotel@hotel-olympic.pl www.hotel-olympic.pl wielkopolskie 

Best Western 
Hotel Felix 

ul. 
Omulewska 

22 210 70 
00 hotel@bwfelix.pl www.bwfelix.pl mazowieckie 
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24, 04-128 
Warszawa 

Hotel Biały Dworek

ul. 
Sobieskiego 
16, 84-230 
Rumia 

58 671 08 
95, 58 623 
55 18 

recepcja@bialy-
dworek.pl www.bialy-dworek.pl pomorskie 

Hotel Atlas 

ul. Wł. 
Reymonta 1, 
87-720 
Ciechocinek 

54 416 26 
26 

atlasrezerwacje@gmail
.com hotelatlas.com.pl 

Kujawsko - 
pomorskie 

Pałacyk pod lipami

ul Poznańska 
35, 62-020 
Swarzędz 

61 817 31 
47, 607 
376 942 - 
marketing 

rezerwacje@palacyk.c
om.pl http://www.palacyk.com.pl wielkopolskie 

Willa Kubik 

ul. 
Pardałówka 
19b, 34-500 
Zakopane 

18 20 623 
80, 18 20 
114 39 

tomek@willa-
kubik.com http://willa-kubik.com małopolskie 

Freedom Hostel 

ul. Pomorska 
2, 30-039 
Kraków 

12 634 22 
00, 12 260 
54 06 

hostel@freedomhostel.
pl www.freedomhostel.pl małopolskie 

Centrum 
Kongresów i 
Rekreacji ORLE 
GNIAZDO 

ul. Wrzosowa 
28a, 43-370 
Szczyrk 

33 81 97 
500 

recepcja@orle-
gniazdo.pl http://www.orle-gniazdo.pl śląskie 

Hotel Gołębiewski 
w Wiśle 

Al. Ks. Bp. 
Bursche 3, 43-
460 Wisła 

33 855 47 
00, 33 855 
41 30 rez.wis@golebiewski.pl www.golebiewski.pl/wisla śląskie 

Noclegi pod Lwem 

ul. Zwycięstwa 
18a, 42-575 
Gródków 

32 360 20 
64, 504 
053 922 podlwem2006@o2.pl  http://www.podlwem.net śląskie 

Potok Dom 
Wypoczynkowy 

ul. Kopydło 
42, 43-460 

33 855 24 
42 

rezerwacje@potok.wisl
a.pl www.potok-wisla.pl  śląskie 
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Wisła 

Zajazd Kosynier 

32-087 
Zielonki 
k/Krakowa 

012 285 93 
39 zajazd@kosynier.pl www.kosynier.pl małopolskie 

HOTEL MAT'S 

ul. Bułgarska 
115, 60-378 
Poznań   hotel@hotelmats.pl www.hotelmats.pl wielkopolskie 

Hotel Victor 

ul. Andrzeja 
1A, 05-800 
Pruszków 

22 430 39 
00, 668 
448 441 - 
marketing   http://www.hotelvictor.pl/ mazowieckie 

Hotel GROCLIN 

ul. Sportowa 
2, 62-065 
Grodzisk 
Wlkp. 

61 44 36 
200 hotel@groclin.com.pl www.hotelgroclin.pl wielkopolskie 

Gospodarstwo 
Agroturystyczne 
Kosikowscy 

89-607 
Ciecholewy 
19a  

59 833 19 
26 http://www.kosikowscy.maxmedia.pl/ pomorskie 

Pensjonat 
Agroturystyczny 
ŻURAWIEC  

ul. Brusno 2, 
Połczyn Zdrój, 
zachodniopom
orskie  

604 501 
570 

milena-
nowakowska1@wp.pl www.zurawiec.pl 

zachodniopom
orskie 

Kwatera 
Agroturystyczna 
Pod Cisem  

Kierzkowo 84-
210, woj. 
pomorskie 
Kierzkowo 16  

58 572 80 
56     pomorskie 

Ośrodek 
Agroturystyczny 
RANCHO RODEO 

Drawno, 
zachodniopom
orskie Zatom 
26  

95 768 25 
81 

rancho@ranchorodeo.
pl ranchorodeo.pl 

zachodniopom
orskie 

HOTEL - WILLA - 
RESTAURACJA 
DĄBRÓWKA 

ul. 1 Maja 49, 
44-330 
Jastrzębie 

32  476 27 
04 

recepcja@hoteldabrow
ka.pl, 
marketing@hoteldabro www.hoteldabrowka.pl śląskie 
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Zdrój wka.pl 

Ośrodek "U Fojta" 
ul. Branców 2, 
43-460 Wisła  

606 667 
155 fojtek@op.pl www.ufojta.pl śląskie 

Agroturystyka Bern
adeta Tyrała 

34-407 Ciche 
290a 

508 627 
526 janusz@tyrala.pl 

http://www.nocowanie.pl/noclegi/ciche_k_zakopanego/agroturyst
yka/26866/www,26866.html małopolskie 

Gościniec nad 
Wkrą 

Błędowo 30a, 
05-180 
Pomiechówek 

22 785 54 
44 riko1@op.pl www.gosciniecnadwkra.pl mazowieckie 

Dom 
Wypoczynkowy 
Teresa  

ul. Kazimierza 
Wielkiego 64, 
33-383 Tylicz 

606 495 
850 teresasekula@go2.pl 

http://www.nocowanie.pl/noclegi/tylicz/agroturystyka/23804/www,
23804.html małopolskie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku nr 1 (s.184) i 2 (s.196). Badanie  
w ramach komponentu C zostało przeprowadzone w dniach 13-22.07.2011 rok. 
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Wykaz atrakcji turystycznych wraz z danymi teleadresowymi. 

Nazwa firmy Adres Telefon e-mail strona internetowa województwo 
Centrum 
Narciarskie Nosal 

Balzera 30, 34-
500 Zakopane,  

18 20 627 
00 biuro@nosal.pl http://nosal.pl/ małopolskie 

Stacja Narciarska 
LASKOWA-
KAMIONNA 

34-602 
Laskowa 697 

18 337 88 
10, 18 337 
88 11 info@laskowa-ski.pl http://www.laskowa-ski.pl/ małopolskie 

KOMPLEKS 
NARCIARSKI 
SŁOTWINY 

33-380 Krynica-
Zdrój, ul. 
Słotwińska 53 

18 471 27 
26 biuro@slotwiny.pl http://www.slotwiny.pl/ małopolskie 

Muzeum 
Zamoyskich w 
Kozłówce 

Kozłówka 3, 21-
132 Kamionka 

81 852 83 
10 

rezerwacja@muzeumzamoyskich.
pl 

http://www.muzeumzamoyskich.pl/116,kozlowk
a-palac-zamoyskich lubelskie 

Ośrodek 
Narciarski 
Kotelnica 
Białczyńska   

 18 265 41 
33 bok@bialkatatrzanska.pl http://www.bialkatatrzanska.pl/kontakt.html małopolskie 

Zamek Malbork 
Starościńska 1, 
82- 200 Malbork 

 55 647 08 
00 info@zamek.malbork.pl http://www.zamek.malbork7.pl/ pomorskie 

Zamek w Kórniku 
ul. Zamkowa 5, 
62-035 Kórnik 

61 817 00 
81 bkpan@bkpan.poznan.pl  http://kornik.pl/pl/Zamek_w_Korniku.html wielkopolskie 

Zespół Zamkowo - 
Parkowy w 
Baranowie 
Sandomierskim 

ul. Zamkowa 
20, 39-450 
Baranów 
Sandomierski 

15 811 80 
39 wew. 100 hotel.zamkowy@arp.com.pl http://www.baranow.com.pl/strona-glowna.html podkarpackie 

Zespół Zamkowo-
Parkowy w 
Krasiczynie 
Agencja Rozwoju 
Przemysłu S.A. w 
Warszawie 
Oddział w 

37-741 
Krasiczyn 179 

16 671 83 
21  hotel@krasiczyn.arp.com.pl http://www.krasiczyn.com.pl/ podkarpackie 
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Krasiczynie 
Muzeum 
Historyczne 
Miasta Gdańsk 

80-831 Gdańsk, 
Ul. Długa 46/47 58 7679176 edukacja@mhmg.pl  http://www.mhmg.gda.pl/index.php?oddzial=10  pomorskie 

Podziemna Trasa 
Turystyczna – 
Rzeszów 

ul. Słowackiego, 
przy Ratuszu w 
35-001 
Rzeszowie 17 8754774 http://trasa.rzeszow.pl/?strona-glowna,1  podkarpackie 

Park Jurajsko-
Botaniczny 
Dinopark 

KOŁACINEK 
21,95-061 
DMOSIN 

46 874 76 
86 centrala@dino-park.pl www.dino-park.pl łódzkie 

DinoPark w 
Malborku 

ul. Toruńska 6, 
82-200 
Malbork1 

55 307 07 
00 dinopark.malbork@wp.pl www.dinopark.malbork.pl pomorskie 

Muzuem Zamek  
w Łańcucie 

ul. Zamkowa 1, 
37-100 Łańcut 

17 225 20 
08 muzeum@zamek-lancut.pl www.zamek-lancut.pl podkarpackie 

Twierdza Modlin  

 ul. Mickiewicza 
99, 05-100 
Nowy Dwór 
Mazowiecki 604 607 092 info@twierdzamodlin.pl www.twierdzamodlin.pl mazowieckie 

Twierdza Boyen 

ul. Turystyczna 
1  
11-500 Giżycko 

87 428 83 
93 gcktwierdza@gmail.com www.boyen.gizycko.pl 

warmińsko-
mazurskie 

Centrum Nauki 
kopernik  

ul. Wybrzeże 
Kościuszkowski
e 20, Warszawa 

22 586 41 
10 info@kopernik.org.pl www.kopernik.org.pl mazowieckie 

Chopin Muzeum 
Żelazowa Wola 

Żelazowa Wola 
15, 96-500 
Sochaczew 

46 863 33 
00 zelazowawola@info.pl www.chopin.museum.pl mazowieckie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku nr 1 (s.184) i 2 (s.196). Badanie  
w ramach komponentu C zostało przeprowadzone w dniach 13-22.07.2011 rok. 
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Wykaz obiektów gastronomicznych wraz z danymi teleadresowymi. 

Nazwa firmy Adres Telefon e-mail strona internetowa województwo 
KARCZMA 
KUJAWSKA 
"KUMMERÓWKA" 

85-687 
Bydgoszcz, ul. 
Konna 14 503 161 264 info@karczmabydgoszcz.pl www.karczmabydgoszcz.pl 

kujawsko-
pomorskie 

Cafe Helenka 

PLAC DIETLA 
1, 34-460 
SZCZAWNICA 18 262 64 89 info@cafe-helenka.pl http://www.cafe-helenka.pl/ małopolskie 

Restauracja pod 
Lwem 

ul. Zwycięstwa 
18a, 42-575 
Gródków 

32 360 20 64, 
504 053 922 podlwem2006@o2.pl  http://www.podlwem.net śląskie 

Cupcake Corner 
ul. Bracka 4, 
Kraków 515 295 915 info@cupcakecorner.pl cupcakecorner.pl małopolskie 

Zielona Kuchnia 

ul. 
Grabowskiego 
8, Kraków 12 634 55 22 biuro@zielonakuchnia.eu www.zielonakuchnia.eu małopolskie 

Restauracja 
Myśliwska 

Rynek 20, 41-
902 Bytom 604 09 37 64   www.mysliwska.bytom.pl śląskie 

Restauracja pod 
Żurawiem 

Egiertowo 55, 
83-312 
Hopowo 58 684 15 45 restauracja@podzurawiem.com podzurawiem.com pomorskie 

Coco cafe club & 
restaurant 

ul. 
Waszyngtona 
21, 81-342 
Gdynia  58 661 62 00 

coco@coco.net.pl, 
marketing@coco.net.pl www.coco.net.pl/coco_kontakt.html pomorskie 

Restauracja "Cafe 
Mozaika" 

ul. Puławska 
53, 02-508 
Warszawa 22 849 68 26 cafemozaika@gmail.com www.restauracjamozaika.pl mazowieckie 

Restauracja China 
Garden 

ul. Kazachska 
1, 02-999 
Warszawa - 
Wilanów 

22 241 10 10, 
516 175 735 restauracja@chinagarden.pl www.chinagarden.pl mazowieckie 
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Restauracja Czary 

ul. Mikołajska 
30, 31-027 
Kraków 12 429 58 08 rezerwacja@restauracjaczary.pl http://www.restauracjaczary.pl/kontakt.php 

Restauracja 
Łuczniczka 

ul. Toruńska 
59, 85-023 
Bydgoszcz 662 234 921 restauracja@dolcevita.in 

http://www.restauracjaluczniczka.pl/kontakt.
php małopolskie 

Restauracja Venezia 

ul. Szpitalna 
13, 45-015 
Opole 774 472 300 biuro@szpitalna13.pl http://venezia.szpitalna13.pl/ opolskie 

Restauracja Nowa 
Łódź 

Al. 
Piłsudskiego 
76, 90-330 
Łódź 530 730 017 restauracja@nowalodz.pl http://www.nowalodz.pl/index.html łódzkie 

Trio restauracja-bistro 

ul. 
Starowiejska 
29-35,81-363 
Gdynia 58 621 81 25 restauracja@trio-gdynia.pl 

http://www.trio-
gdynia.pl/pl,7,0,0,0,0,Kontakt_i_rezerwacje,
0,index.html?1321448650 pomorskie 

Restauracja „Villa 
Calvados” 

ul. Piotra 
Skargi 3, 85 – 
018 Bydgoszcz 608 190 849 villacalvados@gmail.com 

http://www.villacalvados-
bydgoszcz.pl/pl/onas.html 

kujawsko-
pomorskie 

Restauracja Del Mar 
Plaża Miejska 
Gdyni 609 341 599 restauracja@delmar.gdynia.pl http://www.delmar.gdynia.pl/?p=gl pomorskie 

Restauracja La 
Fontaine Gdańsk 

ul. Dyrekcyjna 
2/4, 80-852 
Gdańsk 664 30 55 61 restauracja@lafontaine.pl http://www.lafontaine.pl/ pomorskie 

Restauracja 
Olimpijska 

ul. Boczna 15, 
Kielce 25-043 41 361 83 07 olimpijska15@wp.pl 

http://www.restauracjaolimpijska.pl/index.ht
ml świętokrzyskie 

Restauracja 
Wierzynek 

Rynek Główny 
15,  Kraków 12 424 96 00 rezerwacja@wierzynek.com.pl http://www.wierzynek.com.pl/ małopolskie 

Restauracja Kawaleria
ul. Gołębia 4, 
31-007 Kraków 12 430 24 32 restauracja@kawaleria.com.pl http://www.kawaleria.com.pl/index.php małopolskie 

Restauracja Czardasz
ul. Katowicka 
55, 45-061 77 457 35 31 biuro@restauracja-czardasz.pl 

http://www.restauracja-
czardasz.pl/?page_id=48 opolskie 
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Opole 

Restauracja Trio 

ul Wrocławska, 
120, 45-835 
Opole 513 133 433 restauracja@trio.opole.pl http://www.trio.opole.pl/kontakt.html opolskie 

Szara Willa 
ul. Oleska 11, 
45-052 Opole 604 342 402 recepcja@szarawilla.pl 

http://www.szarawilla.pl/szarawilla.php?pg=
9&mn=9 opolskie 

Restauracja Malinowy 
Ogród 

ul. Pegaza 2, 
80-299 Gdańsk 533 012 788 info@malinowyogrod.pl 

http://www.malinowyogrod.pl/malinowy-
ogrod.php pomorskie 

Platinum Place 
Residence 

ul. Reymonta 
19, 61-791 
Poznań 519 339 038 residence@platinumpalace.pl 

http://www.platinumpalace.pl/poznan/kontak
t wielkopolskie 

Herezja Restaurant 
Gallery Club 

ul. Chłodna 
35/37 , 00-867 
Warszawa 509 547 976 info@herezja.com www.herezja.com mazowieckie 

ENDORFINA 
FOKSAL 

ul. Foksal 2, 
00-366 
Warszawa 664 376 111 biuro@endorfinafoksal.pl http://www.endorfinafoksal.pl/ mazowieckie 

Villa tradycja 

ul. 
Włókiennicza 
5, 15-464 
Białystok 696 054 180 vt@villatradycja.pl http://www.villatradycja.pl/index.html podlaskie 

Restauracja Aperitif 
ul. Sienna 9, 
31-041 Kraków 12  432 33 33 restauracja@aperitif.com.pl http://aperitif.com.pl/ małopolskie 

Restauracja Bazylia 

ul. 
Limanowskieg
o 12, 30-534 
Kraków 519 434 455 brak http://www.restauracja-bazylia.pl małopolskie 

Sen pszczoły 
ul. Inżynierska 
3, Warszawa 509 019 907 bar@senpszczoly.pl http://www.senpszczoly.pl/info mazowieckie 

Restauracja Zjazd 
Oficerski 

ul. Jagiellońska 
73, 05-120 
Legionowo 601 214 047 info@zajazdoficerski.pl http://www.zajazdoficerski.pl/ mazowieckie 

Restauracja Ul. Agrykoli 1, 728313978 restauracja@belvedere.com.pl http://www.belvedere.com.pl/  mazowieckie 
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Belvedere 00-460 
Warszawa 

Restauracja Delicja 
Polska  

ul. Krakowskie 
Przedmieście 
45 
00-071 
Warszawa 22 826 47 70  info@delicjapolska.pl  

http://www.delicjapolska.pl/index.php?id=66
&lang=pl  mazowieckie 

Mielżyński Wine 
Spirits Specialities 

Stara Fabryka 
Koronek ul. 
Burakowska 
5/7, 01-066 
Warszawa 22 8873805 wino@mielzynski.pl http://www.mielzynski.pl/kontakt.html  mazowieckie 

Credo 

Ul. 
Wrocławska 
10, 61-838 
Poznań 531 990 098   http://www.restauracjacredo.pl/  wielkopolskie 

Restauracja 99 Warszawa 22 6201999   http://www.restaurant99.com/  mazowieckie 
Pimiento Argentino 
Gril 

ul. Stolarska 
13, Kraków 12 422 66 72 stolarska@pimiento.pl  www.pimiento.pl  małopolskie 

Amadeus  

ul. Mikołajska  
20, 31-027 
Kraków 12 429 44 21 

restauracja-
amadeus@janpol.com.pl http://www.restauracja-amadeus.pl  małopolskie 

Portofino Ristorante 
ul. Wąska 2, 
31-057 Kraków 12 431 05 37   

http://www.portofino.pl/index.php?go=glown
a&z=1  małopolskie 

Hotel Copernicus Kraków 12 638 86 80   
http://www.copernicus.hotel.com.pl/coper_pl
/RESTAURACJA1  małopolskie 

Restauracja 
Wierzynek 

Rynek Główny 
15, Kraków 12 424 96 28 

rezerwacja@wierzynek.com.pl 

 http://www.wierzynek.com.pl/  małopolskie 

Restauracja Gar 

ul.: Jasna 10, 
00-013 
Warszawa 22 828 26 05 gar@gar.com.pl www.gar.com.pl mazowieckie 

Restauracja Łysy l. Ząbkowicka 22 618 02 56 info@lysypingwin.pl www.lysypingwin.pl mazowieckie 
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Pingwin 4. 03-735 
Warszawa 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku nr 1 (s.184) i 2 (s.196). Badanie  
w ramach komponentu C zostało przeprowadzone w dniach 13-22.07.2011 rok. 
 

Wykaz firm transportowych wraz z danymi teleadresowymi. 

Nazwa firmy Adres Telefon e-mail strona internetowa województwo 

Solecki Transport 
ul. Mazowiecka 22, 06-516 
Szydłowo 601 916 193 am.soleccy@neostrada.pl 

www.soleckitransport.p
l mazowieckie 

Renusz ul. Pucka 14, 84-103 Łebcz 602 46 88 08 kontakt@renusz.com renusz.com pomorskie 

Eurobus 
ul. Poznańska 47 a , 62 - 540 
Kleczew 603 860 486 

eurobus@eurobus.konin.p
l /www.eurobus.konin.p wielkopolskie 

Visbus 
ul. Adama Mickiewicza 25,05-250 
RADZYMIN 788 666 288 biuro@visbus.pl www.visbus.pl mazowieckie 

Mucha-trans ul. Ledycka 7, 64-920 Piła  605 203 652 tweety-2007@wp.pl www.mucha-trans.pl wielkopolskie 

Skorpion bus 
ul. Partyzantów 24 ,26-004 Bieliny 
koło Kielc  41 302 50 08 skorpion@e-kielce.com skorpion.e-kielce.com świętokrzyskie 

Wnuk 
ul. Targowa 38B, 05-816 Opacz 
Mała  22 753 01 05 lwnuk@lwnuk.com.pl  lwnuk@lwnuk.com.pl  mazowieckie 

KSK Bus Szczecin 503 090 999 info@kskbus.pl www.kskbus.pl zachodniopomorskie 
DAW Marcin 
Wójcik 84-300 Lębork 600 218 795 bus.lebork@interia.pl www.bus-lebork.cba.pl pomorskie 
AS Bus ul. Wodna 46,23-250 Urzędów 603 890 574 biuro@as-bus.com.pl www.as-bus.com.pl lubelskie 
Muszkieter Charężów 6,26-060 Chęciny  41 345 32 25  biuro@muszkieter.pl www.muszkieter.pl świętokrzyskie 
Euro Trans 
Brychcy 

ul. Wybickiego 2,63-400 Ostrów 
Wielkopolski 607 606 316 euro@eurotrans.net.pl eurotrans.net.pl wielkopolskie 

CONVOY Bus 
ul. Elizy Orzeszkowej 2,22-600 
Tomaszów Lubelski 693 031 062 convoy@gmail.com www.convoybus.pl lubelskie 

KONBO   ul. Zielona 28, 22-600 Tomaszów 662 062 789   www.expresbus.pl lubelskie 
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Lubelski 

UTMJ 
ul Srarowiejska 33, 29-900 
Kozienice 604 270 632 utmj@utmj.pl www.utmj.pl mazowieckie 

Ramona 37-125 Czarna 245 17 226 28 48 biuro@ramona.pl www.ramona.pl podkarpackie 

JAGSTER 
ul. Czechosłowacka 3/pok. 411, 
81-969 Gdynia  504 106 487   jagster-js.pl pomorskie 

NOIR ul. Janowska 21/16,82-300 Elbląg 507 757 226 biuro@noirtrans.pl www.noirtrans.pl 

warmińsko-
mazurskie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku nr 1 (s.184) i 2 (s.196). Badanie  
w ramach komponentu C zostało przeprowadzone w dniach 13-22.07.2011 rok. 
 

Wykaz firm prowadzących punkty IT wraz z danymi teleadresowymi. 

Nazwa firmy Adres Telefon e-mail strona internetowa województwo 
To Tu Biuro 
Przewodnickie  ul. Ząbkowska 36, Warszawa 600 987 939 otutravel@gmail.com 

http://www.totu.travel.pl
/ mazowieckie 

Małopolskie 
Centrum 
Informacji 
Turystycznej Ul. Grodzka 31/7, 31-001 Kraków 12 421 77 06 info@mcit.pl www.mcit.pl małopolskie 
 
Centrum 
Informacji 
Turystycznej i 
Zakwaterowania, 
Biuro Podróży 
Jordan ul. Pawia 8, Kraków 12 422 60 91 it@jordan.pl www.jordan.pl małopolskie 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku nr 1 (s.184) i 2 (s.196). Badanie  
w ramach komponentu C zostało przeprowadzone w dniach 13-22.07.2011 rok. 
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Województwa Próba krajowa 
wielkopolskie 19
małopolskie 38
śląskie 14
mazowieckie 26
lubuskie 2
pomorskie 23
podkarpackie 7
zachodniopomorskie 11
opolskie 5
warmińsko-mazurskie 4
świętokrzyskie 4
łódzkie 3
kujawsko-pomorskie 5
lubelskie 6
podlaskie 2
dolnośląskie 0
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku nr 1 (s.184) i 2 (s.196). Badanie  
w ramach komponentu C zostało przeprowadzone w dniach 13-22.07.2011 rok. 
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Załącznik 6. Lista punktów IT Dolnego Śląska w układzie 
subregionalnym, które wzięły udział w badaniu z wykorzystaniem 
metody Mystery Check wg koncepcji POT  

Subregion Informacja turystyczna 

Karkonosze i Góry 
Izerskie 

Karpacz  
Biuro Informacji Turystycznej ul. Konstytucji 3 Maja 25a, 58-540 Karpacz,  
tel./fax +48 75 761 97 16, tel. +48 75 761 86 05,  
e-mail it@www.karpacz.pl, www.karpacz.pl 
Kowary  
Centrum Informacji Turystycznej ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary, 
tel./fax +48 75 718 24 89 
e-mail: it@kowary.pl, www.kowary.pl 
Podgórzyn  
ul. Żołnierska 14, 58-562 Podgórzyn,  
tel. +48 75 762 18 26  
e-mail: it@podgorzyn.pl 
Piechowice  
ul. Żymierskiego 53, 58-573 Piechowice,  
tel. +48 75 761 72 01, fax +48 75 761 11 30  
e-mail: informacja@piechowice.pl, www.piechowice.pl 
Szklarska Poręba 
Urząd Miasta – Referat Promocji – Informacja Turystyczna  
ul. Jedności Narodowej 1a, 58-580 Szklarska Poręba,  
tel. 075 75 47 740, fax. 075 75 47 742.  
e-mail: it@szklarskaporeba.pl, www.szklarskaporeba.pl 
Leśna  
Punkt Informacji Turystycznej Rynek 19, 59-820 Leśna,  
tel.fax +48 75 721 14 00  
e-mail: lesna@gminy.pl, rzeczniklesna@wp.pl 
Lubań  
Punkt Informacji Turystycznej ul. Bracka 12, 59-800 Lubań, 
tel./fax +48 75 722 25 41  
www.luban.pl e-mail: it@luban.pl, www.sudety.it.pl 
Świeradów- Zdrój 
Miejskie Biuro Informacji Turystycznej  
ul. Zdrojowa 10, 59-850 Świeradów -Zdrój,  
tel. +48 75 781 63 50, tel./fax +48 75 781 61 00  
e-mail: it@swieradowzdroj.pl, www.swieradowzdroj.pl 
Gryfów  
Punkt Informacji Turystycznej Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski,  
tel./fax +48 75 781 29 44 
e-mail: it@gryfow.pl, www.gryfow.pl  
Lubomierz  
ul. Wacława Kowalskiego 1, 59-623 Lubomierz, 
tel./fax 48 75 783 35 73, +48 75 781 48 74  
e-mail: jacek@sami-swoi.com.pl, www.sudety.it.pl  
Lwówek Śląski  
Punkt Informacji Turystycznej DSIT pl. Wolności 22 , 59-600 Lwówek 
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Śląski, 
tel./fax +48 75 647 79 12, 
e-mail: it@lwowekslaski.pl, www.sudety.it.pl, www.lwowekslaski.pl 
Wleń ul. Chopina 2, 59-610 Wleń, 
tel. +48 75 713 68 87  
e-mail: wlen@interia.pl 
Jelenia Góra 
Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej  
ul. Bankowa 27, 58-500 Jelenia Góra,  
tel. +48 75 767 69 25, tel. fax +48 75 767 69 35  
e-mail: it@jeleniagora.pl, www.jeleniagora.pl 
Mysłakowice 
Obsługa Turystyczna JSIT Punkt Informacyjny w Gminnym Ośrodku 
Kultury 
ul. Daszyńskiego 29, 58-533 Mysłakowice, 
tel./fax +48 75 643 92 42  
e-mail: gok.myslakowice@neostrada.pl 

Wzgórz Trzebnickich i 
Doliny Baryczy 

Milicz  
Rynek 20, 56-300 Milicz,  
tel. +48 71 383 11 11 
e-mail: nowackial@op.pl 

Pogórze Kaczawskie Bolków  
Biuro Usługowo-Turystyczne "Janmar" Rynek 33, 59-420 Bolków, 
tel. +48 76 741 32 62 e-mail: janmartour@neostrada.pl 
Chojnów  
Punkt Informacji Turystycznej Biuro Promocji Gminy,  
ul. Fabryczna l, 59-225 Chojnów, tel. +48 76 81 87 910,  
fax +48 76 81-87-587,  
e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl, www.gmina.chojnow.pl  
Legnica  
Informacja Turystyczna OSiR ul Najświętszej Marii Panny 7,  
59-220 Legnica,  
tel. +48 76 723 38 01 
e-mail: osir.info@wp.pl, www.osir.legnica.pl 

Ślęża Dzierżoniów  
Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Miasta Rynek 1, 58-200 
Dzierżoniów,  
tel. +48 74  645 04 02, z.jednorog@ptcksit.pl, tel. +48 832 35 20 

Doliny Odry Wschód Głogów  
Centrum Informacji Turystycznej (Intertrans PKS SA)  
ul. Jedności Robotniczej 2, 67-200 Głogów,( Galeria Dworcowa)  
tel. +48 76 835 45 15,  
e-mail: but@intertranspks.com.pl, www.glogow.pl/cit 

Sudety Wałbrzyskie Świdnica 
ul. Wewnętrzna 2, 58-100 Świdnica,  
tel. +48 74 852 02 90, tel./fax +48 74 852 02 98  
e-mail: it@um.swidnica.pl, www.um.swidnica.pl 
Głuszyca  
Informacja Turystyczna ul. Grunwaldzka 20, 58-340 Głuszyca,  
tel. +48 74 845 62 20, fax +48 74 845 63 32;   
e-mail: biuro@osowka.pl, www.osowka.pl 
Szczawno Zdrój 
ul. Kościuszki 18 (hotel Rivendell), 58-310 Szczawno Zdrój,  
tel. /fax +48 74 886 88 50,  
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e-mail: it.turbiuro@rivendell.com.pl 
Walim 
ul. Kościuszki 2, 58-320 Walim, 
tel. +48 74 845 38 75,  
e-mail: cit@walim.pl, www.walim.pl 
Wałbrzych 
Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej  
Rynek 9, 58-300 Wałbrzych,  
tel./fax +48 74 66 66 068  
e-mail: cit_walbrzych@poczta.onet.pl 

Ziemia Kłodzka Bystrzyca Kłodzka  
Centrum Informacji Turystycznej 57-500 Bystrzyca Kłodzka,  
ul. Mały Rynek 2/1, tel. +48 74 811 37 31, fax. +48 74 811 37 07 
e-mail: zgs@ta.pl , www.zgs.ta.pl ,e-mail: it-bystrzycaklodzka@wp.pl,  
e-mail: promocja@bystrzycaklodzka.pl, www.bystrzycaklodzka.pl 
Duszniki Zdrój  
Biuro Informacji Turystycznej i Promocji Miasta Rynek 9, 57-340 Duszniki 
Zdrój, 
tel./fax +48 74 866 94 13 
e-mail: informacja@duszniki.pl, www.duszniki.pl 
Kłodzko  
Regionalna Informacja Turystyczna pl. Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko,  
tel. +48 74 865 89 70, +48 74 865 89 71, +48 74 867 70 07, 
e-mail: rit@powiat.klodzko.pl, www. ziemiaklodzka.it.pl , 
bcp@um.klodzko.pl 
Kudowa Zdrój 
Informacja Turystyczna ul. Zdrojowa 44, 57-350 Kudowa Zdrój,  
tel./fax +48 74 866 13 87, tel. + 48 74 866 35 68  
e-mail: turystyka@kudowa.pl 
Lądek Zdrój  
Gminne Centrum Informacji ul. Strażacka 2, 57-540 Lądek Zdrój,  
tel. +48 74 814 64 82, +48 74  814 64 73,  
e-mail: gci@ladek.pl 
Lewin Kłodzki  
Punkt Informacji Turystycznej pl. Kościuszki 10, 57-343 Lewin Kłodzki, 
tel./fax +48 74  869 86 29  
e-mail: info@lewin-klodzki.pl 
Międzylesie  
Punkt Informacji Turystycznej ul. Sobieskiego 2, 57-530 Międzylesie, 
tel. +48 74 812 63 41, +48 74 812 63 27 
e-mail: it.miedzylesie@interia.pl 
Polanica Zdrój  
ul. Zdrojowa 13, 57-320 Polanica Zdrój,  
tel. +48 74 868 24 44, fax +48 74 868 13 01,  
www.polanica.pl, e -mail : info@polanica.pl 
Radków 
Rynek 17, 57-420 Radków,  
tel. +48 74 871 22 70  
e-mail: radkow@radkowklodzki.pl 
Szczytna 
Gminne Centrum Informacji i Promocji ul. Wolności 1, 57-330 Szczytna,  
tel. +48 74 868 33 33, fax +48 74 868 45 80,  
e-mail: promocja@szczytna.pl, e-mail: szczytna@szczytna.pl, 
www.szczytna.pl 
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Ząbkowice Śl.  
Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej  
ul. Św. Wojciecha 5/1 (przy Krzywej Wieży),  
57-200 Ząbkowice Śląskie  
tel./fax +48 74 815 74 01,  
www.zabkowice.com.pl , e-mail: pcit@zabkowice-powiat.com.pl 
Międzygórze  
Informacja Turystyczna PTTK ul. Sanatoryjna 1, Międzygórze, 57-522 
Domaszków, 
tel/fax +48 74 813 51 95,  
www.pttk.miedzygorze.ta.pl, e-mail: pttkbiuro@ta.pl 

Bory Dolnośląskie Bolesławiec  
ul. Sierpnia 80  12/13, 59-700 Bolesławiec  
tel./fax +48 75  732 44 55, tel. +48 75 732 02 12 
e-mail: perfekt@data.pl,  www.boleslawiec.it.pl 
Nowogrodziec 
Rynek 1 (w budynku ratusza) 59-730 Nowogrodziec,  
tel. +48 75  731 63 11  
e-mail: urząd@nowogrodziec.pl 

 
 
 

Nysa, Kwisa, Bóbr 

Leśna  
Punkt Informacji Turystycznej Rynek 19, 59-820 Leśna,  
tel.fax +48 75 721 14 00  
e-mail: lesna@gminy.pl, rzeczniklesna@wp.pl 
Lubań  
Punkt Informacji Turystycznej ul. Bracka 12, 59-800 Lubań, 
tel./fax +48 75 722 25 41  
www.luban.pl e-mail: it@luban.pl, www.sudety.it.pl 
Świeradów- Zdrój 
Miejskie Biuro Informacji Turystycznej  
ul. Zdrojowa 10, 59-850 Świeradów -Zdrój,  
tel. +48 75 781 63 50, tel./fax +48 75 781 61 00  
e-mail: it@swieradowzdroj.pl, www.swieradowzdroj.pl 
Gryfów  
Punkt Informacji Turystycznej Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski,  
tel./fax +48 75 781 29 44 
e-mail: it@gryfow.pl, www.gryfow.pl  
Lubomierz  
ul. Wacława Kowalskiego 1, 59-623 Lubomierz, 
tel./fax 48 75 783 35 73, +48 75 781 48 74  
e-mail: jacek@sami-swoi.com.pl, www.sudety.it.pl  
Lwówek Śląski  
Punkt Informacji Turystycznej DSIT pl. Wolności 22 , 59-600 Lwówek 
Śląski, 
tel./fax +48 75 647 79 12, 
e-mail: it@lwowekslaski.pl, www.sudety.it.pl, www.lwowekslaski.pl 
Wleń  
ul. Chopina 2, 59-610 Wleń, 
tel. +48 75 713 68 87  
e-mail: wlen@interia.pl 

Dolina Odry Zachód Chojnów  
Punkt Informacji Turystycznej Biuro Promocji Gminy,  
ul. Fabryczna l, 59-225 Chojnów, tel. +48 76 81 87 910, fax +48 76 81-87-
587,  
e-mail: urzad@gmina-chojnow.pl, www.gmina.chojnow.pl  
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Przedgórze Sudeckie Świdnica 
ul. Wewnętrzna 2, 58-100 Świdnica,  
tel. +48 74 852 02 90, tel./fax +48 74 852 02 98  
e-mail: it@um.swidnica.pl, www.um.swidnica.pl 
Dzierżoniów  
Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Miasta Rynek 1, 58-200 
Dzierżoniów,  
tel. +48 74  645 04 02, z.jednorog@ptcksit.pl, tel. +48 832 35 20 
Ząbkowice Śl.  
Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej  
ul. Św. Wojciecha 5/1 (przy Krzywej Wieży),  
57-200 Ząbkowice Śląskie  
tel./fax +48 74 815 74 01,  
www.zabkowice.com.pl, e-mail: pcit@zabkowice-powiat.com.pl 

Sowiogórski Dzierżoniów  
Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Miasta Rynek 1, 58-200 
Dzierżoniów,  
tel. +48 74  645 04 02, z.jednorog@ptcksit.pl, tel. +48 832 35 20 
Głuszyca  
Informacja Turystyczna ul. Grunwaldzka 20, 58-340 Głuszyca,  
tel. +48 74 845 62 20, fax +48 74 845 63 32;   
e-mail: biuro@osowka.pl, www.osowka.pl 
Walim 
ul. Kościuszki 2, 58-320 Walim, 
tel. +48 74 845 38 75,  
e-mail: cit@walim.pl, www.walim.pl 

Subregion Wrocław Wrocław 
Centrum Informacji Turystycznej  
Rynek 14, 50-101 Wrocław,  
tel. +48 71 344 31 11, fax +48 71 344 29 62  
e-mail: info@itwroclaw.pl 

Źródło: Opracowanie własne. 
- kolorem zielonym odznaczono punkty IT Dolnego Śląska, które odpowiedziały na zapytanie wysłane 
droga mailową w badaniu z wykorzystaniem metody Mystery Check wg koncepcji POT (podrozdział 
5.1.). 
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Przestrzenna lokalizacja punktów IT, które wzięły udział w badaniu z wykorzystaniem 

metody Mystery Check wg koncepcji POT. 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Załącznik 7. Lista punktów IT Dolnego Śląska, które wzięły udział  
w badaniu dotyczącym analizy zasobów baz danych i informacji 
turystycznej w punktach IT.   
Subregion Punkt IT* Informacja turystyczna 
Przedgórze 
Sudeckie 

Bielawa Centrum Informacji Turystycznej w Bielawie 
ul. Wolności 128b, 58-260 Bielawa 
tel./fax 074 833 40 24 
e-mail: cit@barl-bielawa.pl 
www.cit.barl-bielawa.pl 

Bory 
Dolnośląskie 

Bolesławiec ul. Sierpnia 80  12/13, 59-700 Bolesławiec  
tel./fax +48 75  732 44 55, tel. +48 75 732 02 12 
e-mail: perfekt@data.pl,  www.boleslawiec.it.pl 

Ziemia Kłodzka Bystrzyca 
Kłodzka 

Centrum Informacji Turystycznej 57-500 Bystrzyca Kłodzka,  
ul. Mały Rynek 2/1, tel. +48 74 811 37 31, fax. +48 74 811 37 07 
e-mail: zgs@ta.pl, www.zgs.ta.pl,e-mail: it 
bystrzycaklodzka@wp.pl,  
e-mail: promocja@bystrzycaklodzka.pl, 
www.bystrzycaklodzka.pl 

Pogórze 
Kaczawskie 

Galeria 
Satyrykon 

Punkt Informacji Turystycznej w Galerii Satyrykon w Legnicy 
Ulica Rynek 36  
Legnica 59-220  
tel : +48 501504515  
e-mail:galeriasatyrykon@lck.art.pl  

Pogórze 
Kaczawskie 

Jawor Gminne Centrum Informacji Turystycznej w Jaworze 
59-400 Jawor 
Rynek 3 
tel./fax 076 870 33 71 
e-mail : poczta@gcit.jawor.pl 

Karkonosze  
i Góry Izerskie 

Jelenia Góra Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej  
ul. Bankowa 27, 58-500 Jelenia Góra,  
tel. +48 75 767 69 25, tel. fax +48 75 767 69 35  
e-mail: it@jeleniagora.pl, www.jeleniagora.pl 

Ziemia Kłodzka Kłodzko Regionalna Informacja Turystyczna pl. Chrobrego 1, 57-300 
Kłodzko,  
tel. +48 74 865 89 70, +48 74 865 89 71, +48 74 867 70 07, 
e-mail: rit@powiat.klodzko.pl, www. ziemiaklodzka.it.pl , 
bcp@um.klodzko.pl 

Karkonosze  
i Góry Izerskie 

Kowary Centrum Informacji Turystycznej ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary, 
tel./fax +48 75 718 24 89 
e-mail: it@kowary.pl, www.kowary.pl 

Nysa, Kwisa, 
Bóbr 

Lubań Punkt Informacji Turystycznej ul. Bracka 12, 59-800 Lubań,
tel./fax +48 75 722 25 41  
www.luban.pl e-mail: it@luban.pl, www.sudety.it.pl 

Nysa, Kwisa, 
Bóbr 

Lwówek Śląski Punkt Informacji Turystycznej DSIT pl. Wolności 22 , 59-600 
Lwówek Śląski, 
tel./fax +48 75 647 79 12, 
e-mail: it@lwowekslaski.pl, www.sudety.it.pl, 
www.lwowekslaski.pl 

Karkonosze  
i Góry Izerskie 

Piechowice ul. Żymierskiego 53, 58-573 Piechowice,  
tel. +48 75 761 72 01, fax +48 75 761 11 30  
e-mail: informacja@piechowice.pl, www.piechowice.pl 
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Karkonosze  
i Góry Izerskie 

Szklarska 
Poręba 

Urząd Miasta – Referat Promocji – Informacja Turystyczna  
ul. Jedności Narodowej 1a, 58-580 Szklarska Poręba,  
tel. 075 75 47 740, fax. 075 75 47 742.  
e-mail: it@szklarskaporeba.pl, www.szklarskaporeba.pl 

Przegórze 
Sudeckie 

Świdnica ul. Wewnętrzna 2, 58-100 Świdnica,  
tel. +48 74 852 02 90, tel./fax +48 74 852 02 98  
e-mail: it@um.swidnica.pl, www.um.swidnica.pl 

Nysa, Kwisa, 
Bóbr 

Gryfów Śląski Punkt Informacji Turystycznej Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski,  
tel./fax +48 75 781 29 44 
e-mail: it@gryfow.pl, www.gryfow.pl  

Sudety 
Wałbrzyskie 

Wałbrzych Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej  
Rynek 9, 58-300 Wałbrzych,  
tel./fax +48 74 66 66 068  
e-mail: cit_walbrzych@poczta.onet.pl 

Wzgórza 
Trzebnickie i 
Dolina Baryczy 

Żmigród Punkt Informacji Turystycznej w Żmigrodzie 
ul. Parkowa  
e-mail: it@zmigrod.com.pl 
tel. 71 385 39 31 
55-140 Żmigród 

Źródło: Opracowanie własne. 
*W tabeli podano wykaz punktów IT Dolnego Śląska, które odpowiedziały na zapytanie mailowe 
wysłane 08.07.2011r. (rozdział 4). 

 

 


