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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

 Nowa struktura ma zapewnić: 

a) większą przejrzystość działań na zewnątrz,  

b) lepsze zarządzanie kadrą wewnątrz,  

c) likwidację dublowania się zadań pomiędzy komórkami, 

d) lepszą identyfikację przynależności zadań  do danej komórki, 

e) dostosowanie się do zmieniającego otoczenia, 

f) skoncentrowanie działań na polu komunikacji elektronicznej, 

g) wsparcie kreacji i rozwoju produktów turystycznych, 

h) dostosowanie struktury organizacyjnej do planowania zadaniowego. 

 

1. Efektywność działań podejmowanych przez POT jest uzależniona w dużej mierze od optymalnego podziału 

kompetencji pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne. Stosowana zgodnie z obecnie obowiązującym 

regulaminem procedura łączenia różnych funkcji w ramach jednego departamentu rodziła  problemy 

kompetencyjne, przyczyniając się do wydłużenia procesów decyzyjnych. W tym czasie na rynku 

marketingowym zmieniło się bardzo wiele czynników i POT, chcąc jak najefektywniej gospodarować 

pieniędzmi publicznymi musi dostosować się do otoczenia i nowych narzędzi, tym bardziej, że dysponuje 

środkami UE. 

2. Projekt pozwoli na zmianę istniejącej struktury POT i nowe przyporządkowanie poszczególnych działań POT do 

zmieniającego się otoczenia i nowych narzędzi działania. Skutkiem działań regulacji ma być zwiększenie 

intensywności działań na polu komunikacji elektronicznej. Rozszerzenie kompetencji  Departamentu 

Współpracy Regionalnej (DWR) i wnioskowana zmiana na  Departament Produktu Turystycznego i Współpracy 

Regionalnej (DPTiWR) ma spowodować położenie większego nacisku na kreację i wspieranie produktów 

turystycznych oraz analogową część informacji turystycznej. Z dotychczasowego  Departamentu Planowania 

Marketingowego (DPM) zostaną usunięte działania promocyjne, co pozwoli przekształcić komórkę 

organizacyjną w typowo planistyczny i strategiczny  Departament Strategii (DS). 

3. Kolejnym polem zmian jest umożliwienie nadawania zrozumiałych nazw ośrodkom zagranicznym POT, zgodnie 

z ich celami i prowadzoną działalnością, a przede wszystkim w dostosowaniu do nazw zwyczajowo stosowanych 

w odniesieniu do przedstawicielstw narodowych organizacji na danych rynkach. Obecne dosłowne tłumaczenia 

nazw POIT (Polski Ośrodek Informacji Turystycznej) nie oddają w pełni całego zakresu prowadzonych działań, 

a wręcz powodują niezrozumienie u odbiorcy.   

4. Brak Zagranicznego Ośrodka POT w Pekinie (Chińska Republika Ludowa)  stanowi barierę w rozwijaniu 

promocji Polski na rynku chińskim i utrudnia wykorzystanie pozytywnych  trendów w zakresie  ruchu 

turystycznego  zachodzących na rynku chińskim. 
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5.  Zmiana organizacyjna powodująca zamknięcie siedziby POIT w Budapeszcie nie oznacza wstrzymania przez 

POT działań promocyjnych na tym rynku (działania z wykorzystaniem wybranych narzędzi promocyjnych będą 

kontynuowane i koordynowane z ośrodka w Wiedniu oraz centrali w Warszawie). Zakłada się, że nie nastąpi 

spadek przyjazdów z rynku węgierskiego. 

6. W celu osiągnięcia wyższej  efektywności zarówno pod względem finansowym, jak i merytorycznym    

uzasadnione jest ograniczenie kosztów funkcjonowania ośrodka zajmującego się promocją Polski na rynku 

węgierskim. 

 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

1. W nowej strukturze POT zostaną bardzo wyraźnie oddzielone od siebie funkcje strategiczne, narzędziowe i funkcja 

dot. aktywności POT na rynku krajowym jako elementu trójstopniowej platformy współpracy i rozwoju. Istotną 

zmianą jest propozycja powołania nowego Departamentu e-Informacji, która odzwierciedla rynkowe trendy w 

zakresie komunikacji oraz związaną z nimi konieczność koncentrowania działań promocyjnych w Internecie. 

Wspomniany departament będzie miał w zakresie swoich zadań przede wszystkim działania związane z portalami 

prowadzonymi przez POT oraz mediami społecznościowymi oraz nadzór nad kampaniami w sieci. Funkcje 

związane z  obsługą sprzętu, infrastruktury informatycznej oraz systemów informatycznych, zostaną natomiast 

powierzone Biuru Administracyjno-Organizacyjnemu.  

2. Działalność Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej będzie się koncentrowała na kreacji  

i katalizowaniu powstawania nowych produktów turystycznych, jak i rozwijaniu obecnie funkcjonujących, w tym 

w formie konsorcjów i klastrów.  

3. W proponowanej strukturze nie ma Departamentu Systemów Informacyjnych (jego funkcje stosownie do 

kompetencji przejmą: Departament e-Informacji, Biuro Administracyjno-Organizacyjne oraz Departament 

Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej).  

4. Biuro Komunikacji Korporacyjnej zostaje zlikwidowane a politykę  informacyjną przejmie Biuro Rzecznika 

Prasowego oraz częściowo pozostałe departamenty, zgodnie z daną funkcją.  

5. Proponuje się zmianę Departamentu Planowania Marketingowego (DPM) w Departament Strategii (DS). 

6. Regulacja umożliwi nadawanie stosownych nazw oraz ich tłumaczeń na języki miejscowe ośrodkom POT za 

granicą.  

7. Przewiduje się utworzenie Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Pekinie, w związku z 

zadaniem promocji Polski na rynku chińskim i pozytywnym trendem w ruchu turystycznym z rynku chińskiego, co 

przyczyni się do wzrostu liczby przyjazdów z rynku chińskiego.  

8. Przewiduje się zamknięcie  filii ośrodka informacji turystycznej funkcjonującej w Budapeszcie i przejęcie jej zadań 

przez Zagraniczny Ośrodek POT   w Wiedniu, którego filią była dotychczas. Nie  oznacza to wstrzymania przez 

POT działań promocyjnych na  rynku węgierskim.   Działania   na rynku węgierskim z wykorzystaniem wybranych 

narzędzi promocyjnych będą kontynuowane i koordynowane z ośrodka w Wiedniu oraz centrali w Warszawie. 

Zakłada się, że nie nastąpi spadek przyjazdów z rynku węgierskiego. 

 

 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

 

Struktury funkcjonowania narodowych organizacji turystycznych są różne w różnych krajach. Jednakże nowe rozwiązania 

strukturalne POT są podobne do funkcjonujących w innych krajach UE/OBWE: Niemcy (Deutsche Zentrale fur Turismus) 

– Departament Planowania i Analiz (w POT Departament Strategii), Wielkiej Brytanii (Visit Britain) – Dyrekcja Strategii i 

Planowania Strategicznego (w POT Departament Strategii), we Włoszech  (Ente Nazionale Italiano per il Turismo) – Biuro 

Zarządzania Systemami Informatycznymi (w POT – Departament e-Informacji), na Malcie (Malta Tourism Authority) – 

Departament planowania produktu i rozwoju (w POT Departament Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej 

(DPTiWR). (na podstawie „Turystyka w Unii Europejskiej, Jerzy Walasek, Wydawnictwo Difin S.A. Warszawa 2014, 

wydanie 2 rozszerzone i zaktualizowane). 

Nowe nazwy Zagranicznych Ośrodków POT będą zbliżone w formie do stosowanych przez inne narodowe organizacje 

turystyczne.  

 

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

 Polska Organizacja 

Turystyczna oraz 

Zagraniczne  Ośrodki  POT  

POT i 14 

Zagranicznych 

Ośrodków POT 

materiały wewnętrzne Polskiej 

Organizacji Turystycznej 

Oddziaływanie wewnętrzne 

(dodaj/usuń)    

(dodaj/usuń)    
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(dodaj/usuń)    

(dodaj/usuń)    

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

 

Zmiany wprowadzane w  projekcie rozporządzenia zostały zainicjowane przez Polską Organizację Turystyczną. 

Projekt będzie podlegał konsultacjom publicznym z następującymi organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców z 

dziedziny turystyki w tym samorządu gospodarczego i zawodowego oraz stowarzyszeniami działającymi w tej dziedzinie :  

1. Polską Izbą Turystyki, 

2. Izbą Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, 

3. Polskim Związkiem Organizatorów Turystyki, 

4. Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Agentów Turystycznych, 

5. Polską Izbą Turystyki Młodzieżowej, 

6. Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym, 

7. Forum Turystyki Regionów, 

8.  Izbą Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego, 

9. Polską Federacją Campingu i Caravaningu, 

10.  Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”,   

11.  Stowarzyszeniem „Konferencje i Kongresy w Polsce”, 

12. Związkiem Województw Rzeczypospolitej Polskiej, 

13. Związkiem Miast Polskich, 

14. Związkiem Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, 

15. Unią Metropolii Polskich, 

16. Unią Miasteczek Polskich, 

17. Związkiem Powiatów Polskich. 

 

a także z:  

 

1) Prezesem Polskiej  Organizacji Turystycznej, 

2) Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi.  

 

Zgodnie z art. 12 ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej projekt rozporządzenia będzie  podlegał zaopiniowaniu przez 

Radę Polskiej Organizacji Turystycznej.  

Projekt zostanie przekazany do zaopiniowania także Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, 

poz. 1414, z późn. zm.), projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony także w Biuletynie Informacji Publicznej 

Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ponadto, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 

2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979), projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

 

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             
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pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Projekt regulacji nie będzie  wywoływał skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego. 

 

Zmiana struktury POT  oraz zmiany dotyczące utworzenia nowego  Zagranicznego Ośrodka POT  w 

Pekinie, przy jednoczesnej likwidacji filii ośrodka w Budapeszcie nie powodują zwiększenia 

wydatków ani dochodów budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

Koszt działań nowego ośrodka w Pekinie ma być pokryty z oszczędności po likwidacji ośrodka w 

Budapeszcie oraz przesunięć wewnętrznych w ramach prowadzonych dotychczas i planowanych na 

kolejne lata zadań. Głównym zadaniem ośrodka w Pekinie będzie zapewnienie bieżącego 

monitoringu zjawisk zachodzących na rynku chińskim oraz umożliwienie bliższego kontaktu z tym 

rynkiem.  

Roczne koszty prowadzenia działalności filii Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w 

Budapeszcie, według danych za 2013 r. wynoszą 550.000 PLN, z czego 300.000 PLN stanowią 

koszty stałe funkcjonowania biura. Przewidywane roczne koszty funkcjonowania biura 

Zagranicznego Oddziału POT w Pekinie na rok 2015 wynoszą 430.000 PLN, natomiast koszty 

dotyczące utworzenia biura Zagranicznego Oddziału POT w Pekinie obejmujące koszty 

wyposażenia biura, sprzętu biurowego oraz samochodu są szacowane na kwotę 250.000 PLN. 

Łącznie przewidywane koszty utworzenia i funkcjonowania Zagranicznego Oddziału POT w 

Pekinie w roku 2015  są szacowane na 680. 000 PLN. Kwota ta zostanie pokryta z oszczędności po 

likwidacji filii Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Budapeszcie oraz z funduszu 

rezerwowego, zgodnie z art. 16 i 17 ust. 5 ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej.  

Przewidziane jest dostosowanie stanowisk pracy do nowej struktury POT, które będą się 

kompensowały z dotychczasowymi stanowiskami zarówno jeśli chodzi o ilość potrzebnego miejsca 

powierzchni biurowej jak i wyposażenie stanowiska.  

Dostosowanie stanowisk pracy nie zwiększy kosztów dotychczas ponoszonych na ten cel. 

 

Nie będzie żadnych  dodatkowych kosztów związanych z likwidacją filii w Budapeszcie, gdyż 

procedura likwidacji ww. filii  była wcześniej przewidziana przez POT. Umowa na wynajem lokalu 

biurowego, w którym mieści się ww. filia wygasa bez kosztów w roku bieżącym, nie ma 

dodatkowych kosztów osobowych związanych z likwidacją filii. Urządzenia i inne artykuły biurowe 

ww. filii, które nie podlegają likwidacji na skutek zużycia, będą wykorzystane przez Ośrodek w 

Wiedniu, który przejmuje zadania promocji na rynku węgierskim.   

  

Środki przeznaczane dotychczas na koszty administracyjne i osobowe funkcjonowania filii w 

Budapeszcie zostaną przeznaczone w przyszłym  roku na koszty administracyjne i osobowe 

funkcjonowania Zagranicznego Ośrodka POT w Pekinie, a koszty promocyjne związane z 

dotychczasowym funkcjonowaniem na  rynku węgierskim  pozostaną  w dalszym ciągu na 

działalność  promocyjną prowadzoną na Węgrzech.  

  

 

 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 
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rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Zgodnie z danymi statystycznymi Głównego Urzędu Statystycznego   uzyskanymi na podstawie 

danych z bazy noclegowej w 2013 r.  z  Chin do Polski przyjechało około 40 tysięcy turystów.  

Zgodnie z bazą danych Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) http://www.wtoelibrary.org/ 

spośród 46,4 mln podróży zagranicznych  turystów z Chin w 2012 r.  3,5 mln odbyło się w Europie 

co stanowi  8% wszystkich wyjazdów zagranicznych turystów z Chin. Z danych tych wynika, iż 

spośród wszystkich turystów z Chin odwiedzjących Europę w 2013 r., Polskę odwiedziło tylko  

około 1,15 % ogólnej ich liczby, co stanowi stosunkowo mały odsetek w stosunku do potencjału 

turystycznego tak dużego kraju w Europie jak Polska. 

 

Niezbędne są zatem działania na rzecz wzrostu przyjazdów turystów z rynku chińskiego, tak, aby w 

ciągu najbliższych 10 lat osiągnąć wzrost na poziomie 5-10% rocznie.  

Należy podkreślić, iż poziom wydatków turystów z Chin podczas podróży zagranicznych jest 

wysoki, a przeciętny turysta z Chin wydaje podczas swojej podróży do Polski około 1000 dolarów. 

W związku z tym inwestowanie w działania promocyjne na rynku chińskim na rzecz przyjazdów 

turystów z Chin do Polski przełoży się niewątpliwie na wyniki finansowe przedsiębiorców branży 

turystycznej (biura podróży, przedsiębiorcy świadczący usługi hotelarskie, gastronomiczne i inne 

usługi skierowane  do turystów, wytwórcy pamiątek itp.). 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na zmianę obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych). 

 

 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

 

  Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

 

 

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

Zmiana dotycząca przekształcenia Departamentu Współpracy Regionalnej w Departament 

Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej   przyczyni się do rozwoju i kreacji 

produktów turystycznych w regionach, co w efekcie przyczyni się  do zwiększenia atrakcyjności 

turystycznej regionów i całej Polski. Dzięki pracom nowego departamentu możliwe będzie 

http://www.wtoelibrary.org/
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rozwijanie w większym stopniu dotychczasowych produktów turystycznych o korzystnych 

perspektywach i wzmacnianie ich jakości oraz  kreowanie nowych produktów. 

 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Wdrożony zostanie nowy Regulamin Organizacyjny POT. Prezes POT nada nazwy i  regulaminy  poszczególnym 

Zagranicznym Ośrodkom POT. Pracownicy POT i  Zagranicznych Ośrodków POT zostaną zapoznani z nowymi zakresami 

obowiązków.  

 

 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

 

 

Ewaluacja bieżąca, sprawozdania kwartalne, rozliczenia budżetu zgodnie z ustawą budżetową. Kierownicy jednostek 

organizacyjnych na bieżąco analizują swoje działania oraz oceniają ryzyko – co podlega corocznym  ocenom.  

POT podlega reżimowi budżetu zadaniowego, co wymusza stosowny cykl sprawozdawczy, pozwalający na monitorowanie 

wskaźników. Wprowadzenie nowej struktury spowoduje większą przejrzystość działań POT, co ułatwi prowadzenie 

monitoringu działań POT.  

Do oceny nowopowstałego stałego ośrodka w Pekinie przyjęte będą mierniki dotychczas stosowane zwyczajowo do oceny 

działań pozostałych ośrodków w tym między innymi: 

- liczbę wysłanych w ramach podroży studyjnych do Polski dziennikarzy i touroperatorów,  

- wartość wg cen reklamy publikacji i audycji, które ukazały się w wyniku tych podroży,  

- liczbę wejść na stronę www. ośrodka,   

- aktywność i efekty działalności ośrodka na najpopularniejszych na danym rynku portalach społecznościowych i blogach, 

- liczbę zorganizowanych imprez promocyjnych i prezentacji targowych oraz stoisk informacyjnych itp. 

 

 

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

1)  informacja  statystyczna  Światowej  Organizacji  Turystyki (UNWTO ) na temat przyjazdów Polaków do Chin  w 

latach 2007-2012  oraz informacja statystyczna Głównego Urzędu Statystycznego na temat przyjazdów rezydentów Chin do 

Polski w latach 2007-2013; 

2) baza danych Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO):  http://www.wtoelibrary.org/ 

 

http://www.wtoelibrary.org/

