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Małopolska w ostatniej dekadzie zmienia się bardzo dynamicznie i to niemal pod 

każdym względem. Rozwija się infrastruktura, nie tylko drogowa, ale także turystyczna, 
w związku z czym powstają nowe atrakcje i produkty turystyczne, co z kolei wpływa na stały 
wzrost liczby turystów, odwiedzających nasz region. Badania ruchu turystycznego 
wskazują, iż Województwo Małopolskie jest jednym z najatrakcyjniejszych i najchętniej 
odwiedzanych regionów turystycznych w Polsce. Niewątpliwie, to ogromne 
zainteresowanie turystów, krajowych i zagranicznych, Małopolska zawdzięcza nie tylko 
unikatowemu dziedzictwu kulturowemu i przyrodniczemu, ale  także różnorodnej 
i konkurencyjnej ofercie. W trosce o dalszy, efektywny rozwój turystyki w naszym regionie, 
który wymaga odpowiednio zaplanowanego i profesjonalnego działania, Samorząd 
Województwa Małopolskiego przystąpił do opracowania dokumentu pn. „Kierunki rozwoju 
turystyki w Małopolsce do 2025 roku”. Chcielibyśmy, aby dokument stanowił element 
całościowego procesu planowania zrównoważonego rozwoju turystyki w regionie. Wymaga 
to jednak świadomego działania wszystkich zainteresowanych stron, w tym 
w szczególności aktywnego udziału samorządów wszystkich szczebli oraz przedstawicieli 
podmiotów z branży turystycznej.  

Dokument powstaje pod okiem ekspertów wchodzących w skład Rady Programowej 
ds. Rozwoju i Promocji Turystyki w Małopolsce powołanej przez Zarząd Województwa 
Małopolskiego. W proces powstawania dokumentu zaangażowani są również specjaliści 
z dziedziny turystyki i ochrony środowiska, w tym także z zakresu projektowania 
instrumentów wdrożeniowych oraz marketingu terytorialnego. Ponadto, zaplanowane 
zostały szeroko zakrojone regionalne konsultacje społeczne, w ramach których 
prowadzone będą dyskusje z przedstawicielami branży turystycznej i okołoturystycznej na 
temat ich wizji rozwoju turystyki. W efekcie powstanie dokument stanowiący spójną wizję 
rozwoju turystyki w regionie do roku 2025.  

Z uwagi na powyższe serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu z cyklu 
„Porozmawiajmy o turystyce”, podczas którego podyskutujemy o tym co ważne dla 
zrównoważonego rozwoju turystyki w południowej Małopolsce oraz w którym kierunku 
rozwijać turystykę by mieszkańcom żyło się dobrze i aby Turysta był zawsze postrzegany 
jako mile widziany Gość, którego obecność niesie wiele dobrego dla rozwoju lokalnej 
gospodarki turystycznej. W programie spotkania m.in.: 

� „mobilny_Małopolski System Informacji Turystycznej – nowe narzędzia do 
współpracy między Województwem Małopolskim a branżą turystyczną”  – Tomasz 
Urynowicz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, 

� Rada programowa ds. Rozwoju i Promocji Turystyki w Małopolsce – skład, rola, 
plan działań – Andrzej Gut-Mostowy, Wiceprzewodniczący Rady, 

Szanowni Państwo, 
 

Departament Turystyki i Sportu  
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� Kierunki rozwoju turystyki w Małopolsce do 2025 roku – prezentacja założeń, cel 
opracowania dokumentu, horyzont czasowy – Tomasz Urynowicz, Wicemarszałek 
Województwa Małopolskiego. 

Spotkania odbędą się: 
� 01.10.2019 o godz. 14.30 w Krynicy-Zdroju, Hotel SAOL ul. Zdrojowa 16, 
� 04.10.2019 o godz. 10.00 w Szczawnicy, Dworek Gościnny Park Górny 7, 
� 04.10.2019 o godz. 14.00 w Starym Sączu, Powiatowa i Miejsko-Gminna 

Biblioteka Publiczna ul. Mickiewicza 33. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa. 
Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej 1 dzień przed planowanym spotkaniem na adres  
e-mail: aneta.regulska@umwm.malopolska.pl podając imię, nazwisko, nazwę instytucji 
oraz adres e-mail. 
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Wykorzystanie wizerunku i ochrona danych osobowych: 
� Każdy uczestnik spotkania wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby udziału 

w spotkaniu jak również na wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatora w w/w celu, na wypadek 
utrwalenia jego wizerunku na wykonanej fotografii. 

� Stosowne oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych zostanie podpisane przez uczestnika 
w dniu spotkania. 

� Niepodpisanie oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych uniemożliwi udział 
w spotkaniu. 


