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Podlaska Regionalna Podlaska Regionalna Podlaska Regionalna Podlaska Regionalna Podlaska Regionalna Podlaska Regionalna Podlaska Regionalna Podlaska Regionalna 
Organizacja Organizacja Organizacja Organizacja Organizacja Organizacja Organizacja Organizacja 
Turystyczna Turystyczna Turystyczna Turystyczna Turystyczna Turystyczna Turystyczna Turystyczna –––––––– jej rola i jej rola i jej rola i jej rola i jej rola i jej rola i jej rola i jej rola i 
dziadziadziadziadziadziadziadziałłłłłłłłania.ania.ania.ania.ania.ania.ania.ania.

Jadwiga DJadwiga Dąąbrowskabrowska

Dyrektor PROTDyrektor PROT

Seminarium Seminarium „„PotencjaPotencjałł dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 
Podlasia na rzecz zrPodlasia na rzecz zróównowawnoważżonego rozwoju turystykionego rozwoju turystyki””

5 wrze5 wrześśnia 2011 r. Golf Park Lipowy Mostnia 2011 r. Golf Park Lipowy Most

Rejestracja stowarzyszenia nastRejestracja stowarzyszenia nastąąpipiłła a 
22.10.2002 roku, a wpis do KRS odby22.10.2002 roku, a wpis do KRS odbyłł
sisięę 20.02.2003 roku.20.02.2003 roku.
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Podlaska Regionalna Podlaska Regionalna Podlaska Regionalna Podlaska Regionalna Podlaska Regionalna Podlaska Regionalna Podlaska Regionalna Podlaska Regionalna 
Organizacja Turystyczna Organizacja Turystyczna Organizacja Turystyczna Organizacja Turystyczna Organizacja Turystyczna Organizacja Turystyczna Organizacja Turystyczna Organizacja Turystyczna 
(PROT) dzia(PROT) dzia(PROT) dzia(PROT) dzia(PROT) dzia(PROT) dzia(PROT) dzia(PROT) działłłłłłłła na podstawie:a na podstawie:a na podstawie:a na podstawie:a na podstawie:a na podstawie:a na podstawie:a na podstawie:
�� ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 

stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 
79, poz. 855 z 79, poz. 855 z ppóóźźnn. zm.) . zm.) 

�� ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 
Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. 
Nr 62 poz. 689 z Nr 62 poz. 689 z ppóóźźnn. zm.) . zm.) 

�� Statutu PROTStatutu PROT

PROT zostaPROT zostaPROT zostaPROT zostaPROT zostaPROT zostaPROT zostaPROT zostałłłłłłłła powoa powoa powoa powoa powoa powoa powoa powołłłłłłłłana i ana i ana i ana i ana i ana i ana i ana i 
dziadziadziadziadziadziadziadziałłłłłłłła w celu:a w celu:a w celu:a w celu:a w celu:a w celu:a w celu:a w celu:

�� kreowania i promowania pozytywnego wizerunku wojewkreowania i promowania pozytywnego wizerunku wojewóództwa na dztwa na 
krajowych i zagranicznych rynkach turystycznych,krajowych i zagranicznych rynkach turystycznych,

�� wspierania rozwoju turystyki zgodnie ze strategiwspierania rozwoju turystyki zgodnie ze strategiąą rozwoju wojewrozwoju wojewóództwa,dztwa,
�� wspomagania programwspomagania programóów oraz planw oraz planóów rozwoju i modernizacji w rozwoju i modernizacji 

infrastruktury turystycznej w wojewinfrastruktury turystycznej w wojewóództwie,dztwie,
�� integrowania integrowania śśrodowisk lokalnych, w tym gmin i powiatrodowisk lokalnych, w tym gmin i powiatóów wojeww wojewóództwa w dztwa w 

sprawach z zakresu turystyki,sprawach z zakresu turystyki,
�� koordynowania wszelkich dziakoordynowania wszelkich działłaańń proturystycznychproturystycznych,,
�� tworzenia warunktworzenia warunkóów do powstawania i promowania produktw do powstawania i promowania produktóów w 

turystycznych,turystycznych,
�� propagowania i podejmowania dziapropagowania i podejmowania działłaańń na rzecz ochrony na rzecz ochrony śśrodowiska rodowiska 

przyrodniczego i kulturowego sprzyrodniczego i kulturowego słłuużążących rozwojowi turystyki,cych rozwojowi turystyki,
�� doskonalenia kadr obsdoskonalenia kadr obsłługi turystyki,ugi turystyki,
�� prowadzenia badaprowadzenia badańń marketingowych w zakresie turystyki oraz analiz,marketingowych w zakresie turystyki oraz analiz,
�� koordynacji systemu informacji turystycznej w regionie,koordynacji systemu informacji turystycznej w regionie,
�� propagowania dziapropagowania działłalnoalnośści z zakresu krajoznawstwa, ekologii oraz ci z zakresu krajoznawstwa, ekologii oraz 

ochrony dziedzictwa przyrodniczego.ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
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Dla osiDla osiDla osiDla osiDla osiDla osiDla osiDla osiąąąąąąąągnignignignignignignignięęęęęęęęcia cia cia cia cia cia cia cia 
powypowypowypowypowypowypowypowyżżżżżżżższych celszych celszych celszych celszych celszych celszych celszych celóóóóóóóów PROT:w PROT:w PROT:w PROT:w PROT:w PROT:w PROT:w PROT:

�� wspwspóółłpracuje z organami administracji rzpracuje z organami administracji rząądowej i samorzdowej i samorząądowej, dowej, 
POT oraz przedsiPOT oraz przedsięębiorcami  dziabiorcami  działłajająącymi w zakresie turystyki,cymi w zakresie turystyki,

�� wspwspóółłpracuje z osobami fizycznymi i innymi osobami zarpracuje z osobami fizycznymi i innymi osobami zaróówno wno 
posiadajposiadająącymi, jak i nie posiadajcymi, jak i nie posiadająącymi osobowocymi osobowośści prawnej, ci prawnej, 
realizujrealizująącymi cele i zadania w zakresie promocji i rozwoju cymi cele i zadania w zakresie promocji i rozwoju 
gospodarczego,gospodarczego,

�� prowadzi akcje promocyjne wojewprowadzi akcje promocyjne wojewóództwa w zakresie turystyki,dztwa w zakresie turystyki,
�� dziadziałła na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej regionu,a na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej regionu,
�� koordynuje organizacjkoordynuje organizacjęę imprez turystycznych,imprez turystycznych,
�� gromadzi dane z zakresu informacji turystycznej,gromadzi dane z zakresu informacji turystycznej,
�� prowadzi dziaprowadzi działłalnoalnośćść edukacyjnedukacyjnąą, szkoleniow, szkoleniowąą oraz wydawniczoraz wydawnicząą
�� prowadzi Centrum Informacji Turystycznej w Biaprowadzi Centrum Informacji Turystycznej w Białłymstoku i ymstoku i 

wspwspóółłpracuje z punktami informacji turystycznej z obszaru pracuje z punktami informacji turystycznej z obszaru 
wojewwojewóództwa, dztwa, 

�� organizuje konkursy i objazdy studyjne,organizuje konkursy i objazdy studyjne,
�� prowadzi dziaprowadzi działłalnoalnośćść gospodarczgospodarcząą dla realizacji celdla realizacji celóów statutowych.w statutowych.

CzCzCzCzCzCzCzCzłłłłłłłłonkowie PROT:onkowie PROT:onkowie PROT:onkowie PROT:onkowie PROT:onkowie PROT:onkowie PROT:onkowie PROT:
1.1. SamorzSamorząąd Wojewd Wojewóództwa Podlaskiegodztwa Podlaskiego
2.2. SamorzSamorząąd Miasta Biad Miasta Białłystokystok
3.3. SamorzSamorząąd Miasta Augustd Miasta Augustóóww
4.4. SamorzSamorząąd Miasta Ciechanowiecd Miasta Ciechanowiec
5.5. SamorzSamorząąd Miasta Gonid Miasta Goniąądzdz
6.6. SamorzSamorząąd Powiatu Augustowskiegod Powiatu Augustowskiego
7.7. SamorzSamorząąd Powiatu Hajnowskiegod Powiatu Hajnowskiego
8.8. SamorzSamorząąd Gminy Narewkad Gminy Narewka
9.9. SamorzSamorząąd Gminy Radzid Gminy Radziłłóóww
10.10. SamorzSamorząąd Gminy Biad Gminy Białłowieowieżżaa
11.11. SamorzSamorząąd Gminy Choroszczd Gminy Choroszcz
12.12. Polska Izba Turystyki OddziaPolska Izba Turystyki Oddziałł Podlaski w Podlaski w 

BiaBiałłymstokuymstoku
13.13. Podlaska Fundacja Rozwoju RegionalnegoPodlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
14.14. Regionalny OddziaRegionalny Oddziałł PTTK w BiaPTTK w Białłymstokuymstoku
15.15. PTTK OddziaPTTK Oddziałł im. J.J. Karpiim. J.J. Karpińńskiego w skiego w 

BiaBiałłowieowieżżyy
16.16. Stowarzyszenie Stowarzyszenie „„Euroregion NiemenEuroregion Niemen””
17.17. Stowarzyszenie Ziemia SejneStowarzyszenie Ziemia Sejneńńskaska
18.18. Podlaskie Stowarzyszenie AgroturystycznePodlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne
19.19. Stowarzyszenie Agroturystyczne Stowarzyszenie Agroturystyczne „„Puszcza Puszcza 

MielnickaMielnicka””
20.20. Stowarzyszenie Agroturystyczne Stowarzyszenie Agroturystyczne „„Raj BobraRaj Bobra””
21.21. BiaBiałłowieskie Stowarzyszenie Agroturystyczne owieskie Stowarzyszenie Agroturystyczne 

„„ŻŻubrubr””
22.22. BiebrzaBiebrzańńskosko--NarwiaNarwiańńskie Stowarzyszenie skie Stowarzyszenie 

Agroturystyczne Agroturystyczne „„ŁŁoośś””
23.23. Stowarzyszenie Agroturystyczne Stowarzyszenie Agroturystyczne „„AgrokresyAgrokresy””

24.24. Augustowska Organizacja TurystycznaAugustowska Organizacja Turystyczna
25.25. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia 

ŁŁomomżżyyńńskaska
26.26. Lokalna Organizacja Turystyczna Lokalna Organizacja Turystyczna „„Brama na Brama na 

BagnaBagna””
27.27. Suwalska Organizacja TurystycznaSuwalska Organizacja Turystyczna
28.28. Suwalska Izba Rolniczo Suwalska Izba Rolniczo --TurystycznaTurystyczna
29.29. OsowieckieOsowieckie Towarzystwo FortyfikacyjneTowarzystwo Fortyfikacyjne
30.30. Podlaski OPodlaski Ośśrodek Doradztwa Rolniczego w rodek Doradztwa Rolniczego w 

SzepietowieSzepietowie
31.31. SejneSejneńńskie Towarzystwo Opieki Nad Zabytkamiskie Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami
32.32. Towarzystwo Towarzystwo „„AmicusAmicus””
33.33. WyWyżższa Szkosza Szkołła Meneda Menedżżerskaerska
34.34. Casablanca Catering Sp. z o. o.Casablanca Catering Sp. z o. o.
35.35. SpSpóółłdzielnia Produkcyjnodzielnia Produkcyjno--Handlowa  Handlowa  KrynkaKrynka
36.36. BestBest Western Hotel Western Hotel ŻŻubrubróówka **** wka **** 
37.37. Hotel 3 Trio ***Hotel 3 Trio ***
38.38. Hotel Zbyszko w NowogrodzieHotel Zbyszko w Nowogrodzie
39.39. GolfGolf--Park & SPA Lipowy MostPark & SPA Lipowy Most
40.40. OOśśrodek Szkoleniowo rodek Szkoleniowo --Wypoczynkowy Wypoczynkowy „„Ptasia Ptasia 

OsadaOsada””
41.41. „„Zagroda KuwasyZagroda Kuwasy””
42.42. Centrum KonferencyjnoCentrum Konferencyjno--Bankietowe Bankietowe „„RozRozłłogiogi””
43.43. „„SioSiołło Budyo Budy””
44.44. NatureNature TravelTravel Sp. z o.o.Sp. z o.o.
45.45. Agencja Agencja „„BenkowskiBenkowski””
46.46. Davis & Davis & KryjanKryjan –– Gardens s. c. Gardens s. c. 
47.47. „„ECHOECHO”” Sp. z o.o.Sp. z o.o.
48.48. LGD Puszcza KnyszyLGD Puszcza Knyszyńńskaska
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DZIADZIADZIADZIADZIADZIADZIADZIAŁŁŁŁŁŁŁŁANIA PROTANIA PROTANIA PROTANIA PROTANIA PROTANIA PROTANIA PROTANIA PROT

Prowadzenie Centrum Prowadzenie Centrum Prowadzenie Centrum Prowadzenie Centrum Prowadzenie Centrum Prowadzenie Centrum Prowadzenie Centrum Prowadzenie Centrum 
Informacji TurystycznejInformacji TurystycznejInformacji TurystycznejInformacji TurystycznejInformacji TurystycznejInformacji TurystycznejInformacji TurystycznejInformacji Turystycznej

�� Adres: ul. Adres: ul. MalmedaMalmeda 6; Bia6; Białłystokystok
�� Godziny otwarcia: od poniedziaGodziny otwarcia: od poniedziałłku do piku do piąątku w tku w 

godz. 8:00godz. 8:00--17:00, a w lipcu i sierpniu r17:00, a w lipcu i sierpniu róówniewnieżż w w 
soboty w godz. 10:00soboty w godz. 10:00--15:0015:00

�� Udzielanie informacji na temat atrakcji Udzielanie informacji na temat atrakcji 
turystycznych naszego regionu turystycznych naszego regionu 

�� bezpbezpłłatne broszury, foldery i publikacje atne broszury, foldery i publikacje 
dotyczdotycząące woj. podlaskiegoce woj. podlaskiego

�� Prowadzenie sklepiku z pamiProwadzenie sklepiku z pamiąątkami, tkami, 
materiamateriałłami informacyjnymi, mapami oraz ami informacyjnymi, mapami oraz 
albumami. albumami. 
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Badanie ruchu Badanie ruchu Badanie ruchu Badanie ruchu Badanie ruchu Badanie ruchu Badanie ruchu Badanie ruchu 
turystycznegoturystycznegoturystycznegoturystycznegoturystycznegoturystycznegoturystycznegoturystycznego

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna prowadzi statystykPodlaska Regionalna Organizacja Turystyczna prowadzi statystykęę odwiedzin turystodwiedzin turystóów w 
w Centrum Informacji Turystycznej w Biaw Centrum Informacji Turystycznej w Białłymstoku jak rymstoku jak róówniewnieżż w centrach i punktach w centrach i punktach itit
w wojeww wojewóództwie podlaskim. dztwie podlaskim. 

Tab. Ruch turystyczny w wojewTab. Ruch turystyczny w wojewóództwie podlaskim dztwie podlaskim 
w latach 2007w latach 2007--20102010

ŹŹrróóddłło:o: Dane nadesDane nadesłłane z Centrane z Centróów i Punktw i Punktóów w itit z woj. podlaskiegoz woj. podlaskiego
* Rok 2007 nie zosta* Rok 2007 nie zostałł uwzgluwzglęędniony, poniewadniony, ponieważż posiadamy dane tylko zposiadamy dane tylko z
czterech Punktczterech Punktóów IT z woj. podlaskiego co nie oddaw IT z woj. podlaskiego co nie oddałłoby rzeczywistegooby rzeczywistego
obrazu ruchu turystycznego w caobrazu ruchu turystycznego w całłym wojewym wojewóództwiedztwie
** Liczba turyst** Liczba turystóów krajowych i zagranicznych  po zsumowani nie daje ogw krajowych i zagranicznych  po zsumowani nie daje ogóólnej liczbylnej liczby
turystturystóów poniewaw ponieważż nie z kanie z każżdej jednostki dej jednostki itit otrzymywaliotrzymywaliśśmy dane z podziamy dane z podziałłem naem na
turystturystóów krajowych i zagranicznych. Niektw krajowych i zagranicznych. Niektóóre jednostki przysyre jednostki przysyłłaałły dane dotyczy dane dotycząącece
wywyłąłącznie turystcznie turystóów krajowych, a niektw krajowych, a niektóóre wyre wyłąłącznie zagranicznych.cznie zagranicznych.

715 124715 12454 91154 911454 233454 23320102010

683 657683 65724 00924 009420 868420 86820092009

484 666484 66684 30184 301400 365400 36520082008

------2007*2007*

Razem Razem Liczba Liczba 
turystturyst óów w 
zagranizagrani --
cznychcznych
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krajokrajo --
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Liczba turystów odwiedzaj ących województwo podlaskie 
w latach 2008-2010 [osoby]

liczba turystów
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Liczba turystów krajowych i zagranicznych odwiedzaj ących 
województwo podlaskie w latach 2008-2010 [osoby]

turyści krajowi turyści zagraniczni

Badanie ruchu Badanie ruchu Badanie ruchu Badanie ruchu Badanie ruchu Badanie ruchu Badanie ruchu Badanie ruchu 
turystycznegoturystycznegoturystycznegoturystycznegoturystycznegoturystycznegoturystycznegoturystycznego

Tab. Ruch turystyczny w Centrum InformacjiTab. Ruch turystyczny w Centrum Informacji

Turystycznej w BiaTurystycznej w Białłymstoku w latach 2007ymstoku w latach 2007--20102010

ŹŹrróóddłło:o: WWłłasne dane statystyczne z Centrum Informacjiasne dane statystyczne z Centrum Informacji
Turystycznej w BiaTurystycznej w Białłymstoku (PROT)ymstoku (PROT)
* Dane obejmuj* Dane obejmująą okres od kwietnia do grudnia, nie zostaokres od kwietnia do grudnia, nie zostałłaa
rróówniewnieżż wyodrwyodręębniona liczba turystbniona liczba turystóów krajowych i zagranicznychw krajowych i zagranicznych

3 1273 1276006002 5272 52720102010

2 0862 0866686681 4181 41820092009

1 8761 8762942941 5821 5822008 2008 

1 896*1 896*----20072007
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Badanie ruchu Badanie ruchu Badanie ruchu Badanie ruchu Badanie ruchu Badanie ruchu Badanie ruchu Badanie ruchu 
turystycznegoturystycznegoturystycznegoturystycznegoturystycznegoturystycznegoturystycznegoturystycznego

�� Od I do VIII CIT w BiaOd I do VIII CIT w Białłymstoku ymstoku 
odwiedziodwiedziłło 3243 turysto 3243 turystóów, w tym:w, w tym:

�� 2631 os2631 osóób to turyb to turyśści z Polski (ci z Polski (ŚŚlląąsk, sk, 
Pomorze, Warszawa, Opole, Pomorze, Warszawa, Opole, ŁŁóóddźź, , 
PoznaPoznańń))

�� 612 os612 osóób b –– turyturyśści zagraniczni (Niemcy, ci zagraniczni (Niemcy, 
Francja, Rosja, Wielka Brytania, USA) Francja, Rosja, Wielka Brytania, USA) 

Certyfikacja jednostek Certyfikacja jednostek Certyfikacja jednostek Certyfikacja jednostek Certyfikacja jednostek Certyfikacja jednostek Certyfikacja jednostek Certyfikacja jednostek 
informacji turystycznej w informacji turystycznej w informacji turystycznej w informacji turystycznej w informacji turystycznej w informacji turystycznej w informacji turystycznej w informacji turystycznej w 
wojewwojewwojewwojewwojewwojewwojewwojewóóóóóóóództwie podlaskimdztwie podlaskimdztwie podlaskimdztwie podlaskimdztwie podlaskimdztwie podlaskimdztwie podlaskimdztwie podlaskim
� Opracowanie regulaminu Certyfikacji centów i punktów 

informacji turystycznej w województwie podlaskim
� Powołanie Regionalnej Komisji Certyfikacyjnej
� Przyjmowanie wniosków o przyznanie certyfikacji 
� Weryfikacja punktów „it” w terenie (30 dni)
� Nadanie kategoryzacji przez Regionalną Komisję

Certyfikacyjną
� Zgłoszenie do Krajowej Komisji Certyfikacyjnej 
� Ostateczna decyzja Krajowej Komisji Certyfikacyjnej 

(45 dni)
� Nadanie Certyfikatów (1 rok)
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Organizacja Podlaskich Organizacja Podlaskich Organizacja Podlaskich Organizacja Podlaskich Organizacja Podlaskich Organizacja Podlaskich Organizacja Podlaskich Organizacja Podlaskich 
TargTargTargTargTargTargTargTargóóóóóóóów Turystycznychw Turystycznychw Turystycznychw Turystycznychw Turystycznychw Turystycznychw Turystycznychw Turystycznych
Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna od 2006 r. jest Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna od 2006 r. jest 
organizatorem Podlaskich Targorganizatorem Podlaskich Targóów Turystycznych, ktw Turystycznych, któóre z kare z każżdym dym 
rokiem cieszrokiem ciesząą cicięę coraz to wicoraz to więększksząą popularnopopularnośściciąą zarzaróówno wwno wśśrróód d 
odwiedzajodwiedzająących jak i wystawccych jak i wystawcóów. Jest to znakomita promocja w. Jest to znakomita promocja 
BiaBiałłegostoku jak regostoku jak róówniewnieżż wojewwojewóództwa podlaskiego. Podlaskie Targi dztwa podlaskiego. Podlaskie Targi 
Turystyczne to najwiTurystyczne to najwięększa impreza targowa w Polsce pksza impreza targowa w Polsce póółłnocnonocno--
wschodniej, ktwschodniej, któóra wpisara wpisałła sia sięę na stana stałłe do kalendarza imprez targowych e do kalendarza imprez targowych 
w Polscew Polsce

Organizacja Organizacja Organizacja Organizacja Organizacja Organizacja Organizacja Organizacja 
MiMiMiMiMiMiMiMięęęęęęęędzynarodowego dzynarodowego dzynarodowego dzynarodowego dzynarodowego dzynarodowego dzynarodowego dzynarodowego 
Festiwalu Kuchni w Festiwalu Kuchni w Festiwalu Kuchni w Festiwalu Kuchni w Festiwalu Kuchni w Festiwalu Kuchni w Festiwalu Kuchni w Festiwalu Kuchni w 
BiaBiaBiaBiaBiaBiaBiaBiałłłłłłłłymstokuymstokuymstokuymstokuymstokuymstokuymstokuymstokuPodlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w 2008 roku Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w 2008 roku 
zorganizowazorganizowałła a I Festiwal Kuchni PodlaskiejI Festiwal Kuchni Podlaskiej , kt, któóry odbyry odbyłł sisięę drugiego dnia drugiego dnia 
Podlaskich TargPodlaskich Targóów Turystycznych. w Turystycznych. 

W konkursie wziW konkursie wzięłęły udziay udziałł ekipy profesjonalnych kucharzy zatrudnionych ekipy profesjonalnych kucharzy zatrudnionych 
w zakw zakłładach gastronomicznych wojewadach gastronomicznych wojewóództwa podlaskiego oraz amatorzy.dztwa podlaskiego oraz amatorzy.

Od 2009 roku impreza zyskaOd 2009 roku impreza zyskałła ranga rangęę mimięędzynarodowdzynarodowąą dzidzięęki udziaki udziałłowi owi 
ekip z Francji, Biaekip z Francji, Białłorusi i Litwy i odbywaorusi i Litwy i odbywałła sia sięę pod nazwpod nazwąą MiMięędzynarodowy dzynarodowy 
Festiwal Kuchni w BiaFestiwal Kuchni w Bia łłymstokuymstoku
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UdziaUdziaUdziaUdziaUdziaUdziaUdziaUdziałłłłłłłł PROT w krajowych PROT w krajowych PROT w krajowych PROT w krajowych PROT w krajowych PROT w krajowych PROT w krajowych PROT w krajowych 
targach turystycznych i targach turystycznych i targach turystycznych i targach turystycznych i targach turystycznych i targach turystycznych i targach turystycznych i targach turystycznych i 
imprezach promocyjnych imprezach promocyjnych imprezach promocyjnych imprezach promocyjnych imprezach promocyjnych imprezach promocyjnych imprezach promocyjnych imprezach promocyjnych 
wspwspwspwspwspwspwspwspóóóóóóóólnie z UMWPlnie z UMWPlnie z UMWPlnie z UMWPlnie z UMWPlnie z UMWPlnie z UMWPlnie z UMWP

�� MiMięędzynarodowe Targi Turystyczne Wrocdzynarodowe Targi Turystyczne Wrocłław aw 
�� „„Na styku kulturNa styku kultur”” ŁŁóóddźź
�� „„GlobGlob”” KatowiceKatowice
�� VoyagerVoyager”” KielceKielce
�� GdaGdańńskie Targi Turystyczne skie Targi Turystyczne 
�� Targi Turystyki i Wypoczynku Targi Turystyki i Wypoczynku „„LatoLato”” Warszawa Warszawa 
�� TT TT WarsawWarsaw TourTour & & TravelTravel
�� „„TourTour SalonSalon”” PoznaPoznańń
�� „„MiMięędzynarodowa Noc Muzedzynarodowa Noc Muzeóóww””
�� „„Podlaskie Gminy Wiejskie w WarszawiePodlaskie Gminy Wiejskie w Warszawie””
�� Bukowisko SupraBukowisko Supraśśll
�� Targ SmakTarg Smakóów Podlasiaw Podlasia

UdziaUdziaUdziaUdziaUdziaUdziaUdziaUdziałłłłłłłł PROT w PROT w PROT w PROT w PROT w PROT w PROT w PROT w 
zagranicznych targach zagranicznych targach zagranicznych targach zagranicznych targach zagranicznych targach zagranicznych targach zagranicznych targach zagranicznych targach 
turystycznych wspturystycznych wspturystycznych wspturystycznych wspturystycznych wspturystycznych wspturystycznych wspturystycznych wspóóóóóóóólnie lnie lnie lnie lnie lnie lnie lnie 
z UMWPz UMWPz UMWPz UMWPz UMWPz UMWPz UMWPz UMWP

�� „„TouristikTouristik & Caravaning& Caravaning”” w Lipsku w Lipsku 
�� Hamburg Hamburg 
�� „„WTMWTM”” LondynLondyn
�� „„ITBITB”” Berlin Berlin 
�� „„BITBIT”” Mediolan Mediolan 
�� „„VakantiebeursVakantiebeurs”” UtrechtUtrecht
�� „„FerienFerien--MesseMesse”” WiedeWiedeńń
�� „„MATKAMATKA”” Helsinki Helsinki 
�� „„VIVAT TOURVIVAT TOUR”” WilnoWilno
�� „„MAPMAP”” ParyParyżż
�� WWęęgrygry
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Wydawnictwa PROTWydawnictwa PROTWydawnictwa PROTWydawnictwa PROTWydawnictwa PROTWydawnictwa PROTWydawnictwa PROTWydawnictwa PROT
�� „„Witamy na PodlasiuWitamy na Podlasiu””
�� interaktywny przewodnik na pinteraktywny przewodnik na płłycie CD ycie CD „„WojewWojewóództwo Podlaskie: W 90 dni dookodztwo Podlaskie: W 90 dni dookołła a 

PodlasiaPodlasia””
�� publikacja dotyczpublikacja dotycząąca Internetowego Systemu Informacji Turystycznej i promocji Polsca Internetowego Systemu Informacji Turystycznej i promocji Polski ki 

(ISIT) (ISIT) 
�� publikacja publikacja „„Program tworzenia i rozwoju produktu turystycznego w wojewProgram tworzenia i rozwoju produktu turystycznego w wojewóództwie dztwie 

podlaskimpodlaskim””
�� „„Internetowy System Informacji Turystycznej i Promocji PolskiInternetowy System Informacji Turystycznej i Promocji Polski””
�� Publikacja podsumowujPublikacja podsumowująąca projekt ca projekt „„RozwRozwóój Internetowego Systemu Informacji j Internetowego Systemu Informacji 

Turystycznej i Promocji Polski (ISIT) na obszarze Euroregionu NiTurystycznej i Promocji Polski (ISIT) na obszarze Euroregionu Niemenemen””
�� „„Podlaskie zapraszaPodlaskie zaprasza””
�� Ulotka Ulotka „„Imprezy turystyczne, sportowe i kulturalne wojewImprezy turystyczne, sportowe i kulturalne wojewóództwa podlaskiego w 2007 r.dztwa podlaskiego w 2007 r.””
�� „„Szlaki turystyczne wojewSzlaki turystyczne wojewóództwa podlaskiegodztwa podlaskiego””
�� „„Spacerkiem po BiaSpacerkiem po Białłymstokuymstoku””
�� „„Informator turystyczny wojewInformator turystyczny wojewóództwa podlaskiegodztwa podlaskiego””
�� „„Atrakcje turystyczne Puszczy KnyszyAtrakcje turystyczne Puszczy Knyszyńńskiejskiej”” –– Stowarzyszenie Puszcza KnyszyStowarzyszenie Puszcza Knyszyńńska;ska;
�� Dofinansowano wydanie folderu Dofinansowano wydanie folderu „„Dziedzictwo Dziedzictwo żżydowskie w wojewydowskie w wojewóództwie podlaskimdztwie podlaskim”” ––

RO PTTKRO PTTK
�� Przygraniczne znakowane szlaki turystyczne Puszczy KnyszyPrzygraniczne znakowane szlaki turystyczne Puszczy Knyszyńńskiej i Biaskiej i Białłowieskiejowieskiej
�� Mapa po szlakach turystycznych pograniczaMapa po szlakach turystycznych pogranicza
�� Mapa Mapa „„Atrakcje Turystyczne Puszczy KnyszyAtrakcje Turystyczne Puszczy Knyszyńńskiejskiej””
�� Mapa woj. podlaskiego z najwaMapa woj. podlaskiego z najważżniejszymi atrakcjami i informacjniejszymi atrakcjami i informacjąą o czo człłonkach PROT onkach PROT 

Wydawnictwa PROT c.d.Wydawnictwa PROT c.d.Wydawnictwa PROT c.d.Wydawnictwa PROT c.d.Wydawnictwa PROT c.d.Wydawnictwa PROT c.d.Wydawnictwa PROT c.d.Wydawnictwa PROT c.d.
�� „„Tania baza noclegowa BiaTania baza noclegowa Białłegostoku i okolicegostoku i okolic””
�� „„BiaBiałłystok nocystok nocąą””
�� „„Campingi i pola namiotowe wojewCampingi i pola namiotowe wojewóództwa podlaskiegodztwa podlaskiego””
�� Ulotki ze zdjUlotki ze zdjęęciami woj. podlaskiego  ciami woj. podlaskiego  
�� Ulotki informacyjne Ulotki informacyjne -- PROT PROT 
�� „„Rowerem przez PodlaskieRowerem przez Podlaskie””
�� Mapa Podlaski Szlak Bociani Mapa Podlaski Szlak Bociani 
�� „„Odkryj podlaskie Odkryj podlaskie –– najciekawsze produkty turystyczne wojewnajciekawsze produkty turystyczne wojewóództwa podlaskiegodztwa podlaskiego””
�� PPłłyta CD Odkryj Podlaskieyta CD Odkryj Podlaskie
�� „„Turystyka wodnaTurystyka wodna””
�� Cykliczne imprezy turystycznoCykliczne imprezy turystyczno--kulturalne kulturalne 
�� Informacja turystyczna w wojewInformacja turystyczna w wojewóództwie podlaskim dztwie podlaskim 
�� Turystyka ekstremalnaTurystyka ekstremalna
�� Turystyka militarnaTurystyka militarna
�� Turystyka dla niepeTurystyka dla niepełłnosprawnychnosprawnych

W latach 2003W latach 2003--2011 Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna wyda2011 Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna wydałła ponad a ponad 
30 tytu30 tytu łłóóww o wojewo wojewóództwie (mapy, foldery, przewodniki i informatory) o dztwie (mapy, foldery, przewodniki i informatory) o łąłącznym cznym 
naknak łładzie ok. 228 200 egzemplarzyadzie ok. 228 200 egzemplarzy ..
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WspWspWspWspWspWspWspWspóóóóóóóółłłłłłłłorganizacjaorganizacjaorganizacjaorganizacjaorganizacjaorganizacjaorganizacjaorganizacja konkursu konkursu konkursu konkursu konkursu konkursu konkursu konkursu 
fotograficznego wspfotograficznego wspfotograficznego wspfotograficznego wspfotograficznego wspfotograficznego wspfotograficznego wspfotograficznego wspóóóóóóóólnie z lnie z lnie z lnie z lnie z lnie z lnie z lnie z 
SPH SPH SPH SPH SPH SPH SPH SPH KrynkaKrynkaKrynkaKrynkaKrynkaKrynkaKrynkaKrynka

�� 2008 r. 2008 r. –– „„Podlasie, przyroda, kulturaPodlasie, przyroda, kultura””
�� 20092009--2010 r. 2010 r. –– „„Podlaskie pejzaPodlaskie pejzażże e –– cztery pory rokucztery pory roku””
�� 20102010--2011 r. 2011 r. –– „„Podlaskie szlaki turystycznePodlaskie szlaki turystyczne””

Podczas uroczystego wrPodczas uroczystego wręęczania nagrczania nagróód zostajd zostająą otwarte otwarte wystawy nagrodzonych wystawy nagrodzonych 
fotografiifotografii w Galerii Samorzw Galerii Samorząądu Wojewdu Wojewóództwa Podlaskiego.dztwa Podlaskiego.

Konkurs na Konkurs na Konkurs na Konkurs na Konkurs na Konkurs na Konkurs na Konkurs na „„„„„„„„Najlepszy Najlepszy Najlepszy Najlepszy Najlepszy Najlepszy Najlepszy Najlepszy 
Produkt Turystyczny Produkt Turystyczny Produkt Turystyczny Produkt Turystyczny Produkt Turystyczny Produkt Turystyczny Produkt Turystyczny Produkt Turystyczny 
Certyfikat POTCertyfikat POTCertyfikat POTCertyfikat POTCertyfikat POTCertyfikat POTCertyfikat POTCertyfikat POT””””””””

�� od 2008 r. PROT przeprowadza etap regionalnyod 2008 r. PROT przeprowadza etap regionalny
�� komisja wybiera najlepsze produkty i zgkomisja wybiera najlepsze produkty i zgłłasza je do asza je do 

POT (etap ogPOT (etap ogóólnopolski)lnopolski)

ZwyciZwyci ęęzcy etapu ogzcy etapu og óólnopolskiego:lnopolskiego:
�� 2008 r. 2008 r. -- BiaBiałłowieski Szlak Turystycznyowieski Szlak Turystyczny –– Starostwo Starostwo 

Powiatowe w HajnPowiatowe w Hajnóówce wce 
�� 2009 r. 2009 r. -- ZZłłoty Certyfikat POT za oty Certyfikat POT za KanaKanałł Augustowski Augustowski 

„„Szlak PapieskiSzlak Papieski”” –– AOTAOT
�� 2010 r. 2010 r. -- Nominowany do ZNominowany do Złłotego Certyfikatu jako otego Certyfikatu jako 

jeden z pijeden z pięęciu najlepszych z caciu najlepszych z całłej Polski ej Polski –– Podlaski Podlaski 
Szlak BocianiSzlak Bociani -- PROTPROT
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Konkurs na Konkurs na Konkurs na Konkurs na Konkurs na Konkurs na Konkurs na Konkurs na „„„„„„„„Najlepszy Najlepszy Najlepszy Najlepszy Najlepszy Najlepszy Najlepszy Najlepszy 
Produkt Turystyczny Produkt Turystyczny Produkt Turystyczny Produkt Turystyczny Produkt Turystyczny Produkt Turystyczny Produkt Turystyczny Produkt Turystyczny 
Certyfikat POTCertyfikat POTCertyfikat POTCertyfikat POTCertyfikat POTCertyfikat POTCertyfikat POTCertyfikat POT””””””””

W 2011 r. o Certyfikat POT bW 2011 r. o Certyfikat POT bęęddąą sisięę ubiegaubiegałły nasty nastęępujpująące produkty ce produkty 
turystyczne:turystyczne:

� Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment

� Białostocki szlak kulinarny 

� Suwalszczyzna “Kraina jak Baśń”

Realizacja projektRealizacja projektRealizacja projektRealizacja projektRealizacja projektRealizacja projektRealizacja projektRealizacja projektóóóóóóóówwwwwwww
2006 rok2006 rok
�� RozwRozwóój Internetowego Systemu Informacji Turystycznej i Promocji Polskj Internetowego Systemu Informacji Turystycznej i Promocji Polski (ISIT) na i (ISIT) na 

obszarze Euroregionu Niemen.obszarze Euroregionu Niemen.
�� Program rozwoju markowego produktu turystycznego dla miasta BiaProgram rozwoju markowego produktu turystycznego dla miasta Białłystok, jako ystok, jako 

modelowego rozwimodelowego rozwiąązania dla budowy marki miastazania dla budowy marki miasta
2007 rok2007 rok
�� Tworzenie i promocja zintegrowanego systemu szlakTworzenie i promocja zintegrowanego systemu szlakóów pogranicza Polski i w pogranicza Polski i 

BiaBiałłorusiorusi
2009 rok2009 rok
�� „„Odnowienie, oznakowanie i promocja Podlaskiego Szlaku BocianiegoOdnowienie, oznakowanie i promocja Podlaskiego Szlaku Bocianiego jako jako 

ponadregionalnego produktu turystycznego ponadregionalnego produktu turystycznego łąłączcząącego cztery parki narodowe i cego cztery parki narodowe i 
śściancianęę wschodniwschodniąą””

2010 rok2010 rok
�� „„Kreacja wizerunku wojewKreacja wizerunku wojewóództwa podlaskiego w kraju i za granicdztwa podlaskiego w kraju i za granicąą poprzez poprzez 

produkty turystyczne w wysokiej jakoprodukty turystyczne w wysokiej jakośścici””
�� „„Jarmark WyrobJarmark Wyrobóów Regionalnych w Biaw Regionalnych w Białłymstokuymstoku””
�� „„TransgranicznyTransgraniczny wymiar turystykiwymiar turystyki”” –– partnerstwo w projekcie zpartnerstwo w projekcie złłoożżonym przez onym przez 

Towarzystwo Towarzystwo AmicusAmicus
2011 rok2011 rok
�� „„Odnowienie oznakowania czOdnowienie oznakowania częśęści suwalskiej i promocja Podlaskiego Szlaku ci suwalskiej i promocja Podlaskiego Szlaku 

BocianiegoBocianiego””
�� „„Tworzenie i promocja produktTworzenie i promocja produktóów turystycznych na obszarze Puszczy w turystycznych na obszarze Puszczy 

KnyszyKnyszyńńskiejskiej””
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PozostaPozostaPozostaPozostaPozostaPozostaPozostaPozostałłłłłłłłe dziae dziae dziae dziae dziae dziae dziae działłłłłłłłania PROTania PROTania PROTania PROTania PROTania PROTania PROTania PROT

�� Organizacja, szkoleOrganizacja, szkoleńń, warsztat, warsztatóów i w i 
konferencji konferencji (od 2006 r. 10 szkole(od 2006 r. 10 szkoleńń, 7 konferencji), 7 konferencji)

�� Organizacja wizyt studyjnych dla Organizacja wizyt studyjnych dla 
dziennikarzy, biur podrdziennikarzy, biur podróóżży y (od 2006 r. 28 wizyt)(od 2006 r. 28 wizyt)

ZAPRASZAMY DO ZAPRASZAMY DO ZAPRASZAMY DO ZAPRASZAMY DO ZAPRASZAMY DO ZAPRASZAMY DO ZAPRASZAMY DO ZAPRASZAMY DO 
WSPWSPWSPWSPWSPWSPWSPWSPÓÓÓÓÓÓÓÓŁŁŁŁŁŁŁŁPRACYPRACYPRACYPRACYPRACYPRACYPRACYPRACY

Podlaska Regionalna Organizacja Podlaska Regionalna Organizacja 
TurystycznaTurystyczna

ul. ul. MalmedaMalmeda 6, 156, 15--440 Bia440 Białłystokystok

tel. 85 653 77 97, tel./fax. 85 732 68 31tel. 85 653 77 97, tel./fax. 85 732 68 31

www.podlaskieit.plwww.podlaskieit.pl


