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Tezy dot. ustawy
o promocji polskiej
turystyki
potrzeba nowelizacji ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej
z zachowaniem jej priorytetowych założeń (w tym formuła prawna),

potrzeba kompleksowych uregulowań w zakresie funkcjonowania
systemu zarzadzania promocją turystyczną POT- ROT-LOT,
w szczególności w zakresie: jasnego podziału kompetencji i zadań
do realizacji (w tym kreowania marek turystycznych) i systemu
finansowania.

Forum Regionalnych
Organizacji Turystycznych
jesteśmy reprezentatywnym i opiniotwórczym ciałem – związek 15 stowarzyszeń
(docelowo 16) regionalnych organizacji turystycznych,
mamy niemal 10-letnią tradycję (FROT powstał w 2009 r jako ciało nieformalne),
rejestracja FROT w 2017.
stanowimy silną platformę współpracy i wymiany doświadczeń,
mówimy jednym głosem, prezentujemy interesy ROT-ów „na zewnątrz”,
także w sprawie nowelizacji ustawy:
Udział w prekonsultacjach organizowanych przez MSiT, prezentacja stanowisk:
• 30 października 2017- wstępna opinia FROT
• 28 czerwca 2018 – prekonsultacje MSIT + wstępne stanowisko FROT
• 18 lipca 2018 – udział przedstawicieli w spotkaniu Społecznej Rady Turystyki
• 28 listopada 2018 – uszczegółowione stanowisko FROT (wspólnie z OPLOT).
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Formuła prawna
Obecna formuła prawna
funkcjonowania systemu jest właściwa!

Formuła prawna POT
Funkcjonowanie Polskiej Organizacji Turystycznej, jako
państwowej osoby prawnej
gwarantem:
prawidłowej realizacji zadań wyznaczonych przez rząd
podejmowania efektywnej współpracy z innymi podmiotami
również mającymi wpływ na politykę gospodarczą kraju
(np. MSIT, MR i inne),
odpowiedniego wysokiego statusu i prestiżu w stosunku
do podobnych organizacji funkcjonujących Polsce (PARP)
i w innych krajach.

Formuła prawna
ROT-ów i LOT-ów
System POT-ROT-LOT powinien funkcjonować, w oparciu o znowelizowaną
ustawę o POT (lex specialis) oraz prawo o stowarzyszeniach (lex generalis)

ROT i LOT to – stowarzyszenia
z możliwością członkostwa osób fizycznych jak i prawnych, (w tym samorządów)

System POT-ROT-LOT to system sprawdzony:
w Polsce: największa zaleta – trójsektorowość w ROT-ach i LOT-ach (samorządy,
organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy jako równoprawni członkowie),

na świecie: system został wypracowany w 1999 r. jako efekt badań podobnych
rozwiązań funkcjonujących w Europie i Stanach Zjednoczonych (czyli jako
system, który jest już sprawdzony gdzie indziej),

Inne kwestie formalnoprawne funkcjonowania
ROT-ów i LOT-ów
przynależność do ROT-ów i LOT-ów powinna być dobrowolna, jednak ROT-y nie powinny
być zarejestrowane (nie powinny funkcjonować) bez członkostwa samorządu
województwa (ze względu na szczególną rolę samorządu województwa w organizacji),
a LOT-y bez członkostwa przynajmniej jednego (wiodącego) samorządu,
wzajemne relacje w systemie POT-ROT-LOT – współpraca a nie podporzadkowanie czy
podległość (np. POT nie narzuca zadań ROT-om, a one LOT-om),
nadzór nad ROT-ami i LOT-ami – minister właściwy ds. turystyki,

Kompetencje
i zadania
Konieczny jasny podział kompetencji i zadań:
w układzie pionowym (POT-ROT-LOT)
i poziomym (administracja, a system
promocji turystycznej)

Podstawowe zadania
systemu promocji
turystycznej Polski
promocja i kreowanie atrakcyjnego wizerunku danego obszaru (marki turystyczne),
informacja turystyczna – konieczna standaryzacja dla całego kraju
W praktyce jedne ROT-y zajmują się budową regionalnego systemu informacji turystycznej
(np. repozytorium bazy danych), a inne nie. Konieczne jest ujednolicenie sposobu
gromadzenia, przechowywania i udostępniania baz danych oraz ich aktualizacji.
Takie zadanie mogłoby być np. zlecane ROT-om przez POT wg. określonych
standardów dla zachowania jednolitości w całym kraju,
badania ruchu turystycznego – konieczna standaryzacja dla całego kraju
– wg. jednej metodologii

Zadania ROT i LOT
podział pionowy na szczeblu
regionalnym i lokalnym
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ZADANIA ROT
kreowanie atrakcyjnego wizerunku
turystycznego oraz marek turystycznych
danego regionu
promocja turystyczna regionu
zapewnianie funkcjonowania i rozwijanie
regionalnego systemu informacji
turystycznej,
prowadzenie regionalnych badań
turystycznych
inicjowanie, opiniowanie i wspieranie
planów rozwoju i modernizacji szlaków
turystycznych,
inne, np. w zakresie kapitału ludzkiego
(szkolenie kadr)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ZADANIA LOT
tworzenie i rozwój produktów turystycznych
z obszaru swojego działania oraz
zarzadzanie nimi
promocja i komercjalizacja produktów
turystycznych,
zapewnianie funkcjonowania i rozwijanie
lokalnego systemu informacji turystycznej,
prowadzenie badań i analiz dot. turystyki
na obszarze własnej działalności,
inicjowanie, opiniowanie i wspieranie
planów rozwoju i modernizacji
szlaków turystycznych
inne, np. w zakresie kapitału
ludzkiego (szkolenie kadr)

Podział kompetencji:
podział poziomy
(POT-ROT-LOT a administracja)
Poziomy podział kompetencji
(administracja centralna i samorządy terytorialne względem systemu POT-ROT-LOT):

1. administracja centralna (MSIT) oraz samorządy terytorialne wyznaczają politykę
turystyczną państwa, regionu, gminy czy powiatu, ustalają działania strategiczne i
kierunki rozwoju.

2. instytucje należące do systemu POT-ROT-LOT mają funkcję wykonawczą –
realizują konkretne zadania w zakresie marketingu turystycznego (kreowania
turystycznego wizerunku, promocji i informacji turystycznej oraz badań
w dziedzinie turystyki).

Finansowanie
źródła finansowania ROT i LOT,
opłata turystyczna – jako nowe źródło
(założenia wstępne)

Finansowanie
ROT-ów i LOT-ów
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
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Finansowanie systemu promocji
– wysokość, pobieranie,
ściągalność
OPŁATA TURYSTYCZNA JAKO NOWE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

zastąpiłaby opłatę klimatyczną (zostaje opłata uzdrowiskowa),
symboliczna wysokość opłaty – ok. 2 zł za każdą osobę za dobę,
pobierana od turysty w bazie noclegowej wraz z opłatą za nocleg,
zarówno w kategoryzowanych jak i niekategoryzowanych obiektach
noclegowych,
doliczana do faktury lub rachunku (w każdej kategorii obiektu),
stanowiąc jej odrębną pozycję,
egzekwowalna – konieczność minimalizacji tzw. „szarej strefy”,

Finansowanie systemu promocji
– podział, organ pobierający
i nadzorujący
Dystrybucja opłaty turystycznej: należy ustalić algorytm podziału opłaty pomiędzy
ROT-y, LOT-y i POT oraz samorządy terytorialne. Wymaga to pogłębionych analiz
ekonomicznych oraz symulacji finansowych, a także negocjacji i ustaleń pomiędzy wszystkimi
potencjalnymi beneficjentami opłaty turystycznej.

Organ pobierający opłatę – organy skarbowe państwa:
urzędy skarbowe mają odpowiednie instrumenty do egzekwowania należnych zobowiązań
i narzędzia do ew. podziału (redystrybucji) tych środków między jednostki,
do których te środki miałyby trafić, czyli do JST oraz sytemu POT-ROT- LOT.

Organ nadzorujący (pobieranie, dystrybucja) – Fundusz Turystyczny
(przy POT)

Dziękujemy za uwagę

