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Warszawa,  22 października 2014 r. 

 

WYNIKI ANKIETY 

 

Warszawska Organizacja Turystyczna opracowała ankietę dotyczącą kondycji branży turystycznej w 

Warszawie. Ankieta miała stworzyć wskazówki i wytyczne dla Urzędu Miasta st. Warszawa do 

opracowania strategii rozwoju miasta w obszarze turystyki.  

Dokument został rozesłany do  członków stowarzyszenia (30) a także do forum turystyki przyjazdowej 

liczba (55) . 

Mimo ponaglań i próśb  otrzymaliśmy 13 wypełnionych dokumentów  (do wglądu w biurze WOT). 

Ponadto grupa tour operatorów przygotowała spis tematów, koniecznych do unormowania i dot. 

rozwoju turystyki (dokument załączony do wyników ankiety). 

 

 Wyniki ankiety przedstawiają się następująco: 

 

1. 10 najważniejszych atrakcji turystycznych w Warszawie, które powinny być promowane 

przez miasto.  

1. Centrum Nauki Kopernik (10) 

2. Starówka (9) 

3. Zamek Królewski (9) 

4. Łazienki Królewskie(9) 

5. Wilanów (9) 

6. Muzeum Powstania Warszawskiego (9) 

7. Muzeum Historii Żydów Polskich (7) 

8. Trakt Królewski ( 6) 

9. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ( 5) 

10. Stadion Narodowy (5)  

 

Ponadto pojawiły się: 

 

1. Muzeum Narodowe w Warszawie 

2. Filtry Warszawskie 

3. Wisła 

4. Ogród Botaniczny 

5. Fontanny 

6. Pawilony na tyłach Nowego Światu 

7. Bary typu przekąski zakąski. Knajpy pierogowe, bary mleczne 

8. Różnorodność architektoniczne  ( stare, socreal, nowe)  

9. Rowery Veturilo 

10. Tor wyścigów konnych na Służewcu 



 

2 
 

 

 

 

 

11. Zoo 

12. Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa  

13. Plac Grzybowski  z przyległościami (Festiwal Singera) jako przykład Warszawy otwartej 

14. Zachęta z przyległą ul. Mazowiecką i zespołem ASP jako obszary bohemy artystycznej 

(+małe galerie) 

15. Warszawa – miasto parków, ze szczególnym uwzględnieniem Łazienek, Wilanowa, Parku 

Rydza Śmigłego, Ogrodu Saskiego 

16. Warszawa Chopina – Muzeum Fryderyka Chopina, Kościół św. Krzyża, Żelazowa Wola. 

17. Warszawa bohater wojny – Muzeum Powstania, Katedra św. Jana, pomniki powstańcze 

18. Warszawa historyczna – Powązki, kościoły śródmieścia, pałace (Wilanów, Pałac na 

wodzie, Zamek Ujazdowski itp.) 

19.  Warszawa wielu kultur: Muzeum Historii Żydów, Muzeum Etnograficzne, Opera 

20. Warszawa muzeów – MN, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy [kiedy zostanie otwarta 

nowa ekspozycja], Muzeum Sztuki Nowoczesnej [szczególnie nowa siedziba, która 

powstanie], Zachęta Narodowa Galeria Sztuki 

21. Architektura międzywojenna Warszawy (Żoliborz, Saska Kępa, wybrana zabudowa 

centrum), architektura socrealizmu i modernizmu powojennego 

 

 

2. 10 wydarzeń cyklicznych w Warszawie, które powinny być promowane przez miasto jako 

produkt turystyki przyjazdowej. 

 

1. Warsaw Summer Jazz Days  (7) 

2. Skrzyżowanie Kultur  (6) 

3. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina  (6) 

4. Festiwal Warszawa Singera  (5) 

5. Warszawski Festiwal Filmowy (5) 

6. Orange Warsaw Festival (4) 

7. Noc Muzeów (4) 

8. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień" (4) 

9. Maratony (4) 

10. Warszawa jest trendy / Wianki /Planet Doc Film Festival (3) 

 

Ponadto pojawiły się : 

  

1. Europejskie Targi Muzyczne Co Jest Grane  

2. Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży  

3. Festiwal Ludwika van Bethovena  

4. WOŚP  

5. Zimowy Stadion Narodowy 

6. Żużlowe Grand Prix 
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7. Nightskating + masa krytyczna  

8. Jazz Jamboree  

9. Koncerty Chopinowskie  

10. Warszawa zimą  

11. Warszawskie spotkania teatralne  

12. Jarmarki i festyny uliczne  

13. Defilady historyczne 

14. Muzyczny Tramwaj Turystyczny – Warszawski Tramwaj Promocyjny w linii 

turystycznej 

15. Pokaz warszawskich Muzycznych  Fontann 

16. Targi Turystyczne 

17. Międzynarodowy Festiwal Filmowy 

18. Warsaw Gallery Weekend  

19. Festiwal „Chopin i jego Europa” 

20. Festiwal „Warszawa w budowie” 

21. Festiwal Mozartowski  

 

3. Podanie przykładów produktów  turystycznych, które byłyby promowany przez miasto. 

 

W odpowiedzi na to pytanie nie pojawił się żaden faworyt. 

Odpowiedzi pokazują  wyraźną potrzebę opracowania kluczowych produktów 

turystycznych. Podajemy propozycje ankietowanych. 

 

 Taras Widokowy XXX piętra w Pałacu Kultury i Nauki 

 Projekt Plac Defilad – zagospodarowanie pod kątem zwiększenia atrakcyjności turystycznej 

  Tramwaj wodny 

 Kongres w Warszawie 

 Podróż  motywacyjna w Warszawie 

 MICE – miasto kongresów 

 SMAKI WARSZAWY I MAZOWSZA: WARSZAWSKI GOURMET 

 ZIELONA WARSZAWA – MIASTO ROWEREM - PARKI, SKWERY 

 MUZEA I GALERIE 

 MAZOWSZE: CHOPIN, ZABYTKI, FOLKLOR I KUCHNIA 

 Muzyczny Warszawski Tramwaj  Turystyczny -  Warszawski Tramwaj Promocyjny , w którym 

odbywa się wspólnie śpiewanie w jadącym tramwaju  przy akompaniamencie  pianisty 

 Aktywizacja mieszkańców dzielnic Warszawy : zorganizowanie cyklicznego konkursu na 

najciekawszy produkt turystyczny Warszawy – nagrodą będą środki na rozwój projektu 

 Promocja wykorzystanie potencjału drzemiącego w społecznościach dzielnic i osiedli – są tam 

pasjonaci, artyści, społecznicy, którzy mogą stworzyć oryginalne projekty, ożywić miejsca, 

nadać im charakter i klimat 
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 Rewitalizacja i konserwacja Pragi! 

 Szlak turystyczny – Muzeum Narodowe w Warszawie (galerie stałe i wystawy czasowe) + 

oddziały MNW 

 

4. Inwestycje jakie powinno zrealizować miasto aby poprawić infrastrukturę turystyczną w 

Warszawie. 

 

 Muzeum Sztuki Nowoczesnej w okolicach PKiN 

 Usprawnienie sieci ścieżek rowerowych 

 Metro  

 Szybka kolej  

 Centrum Konferencyjne z salą plenarną na 8-12 000 miejsc lub większą ( w tym szereg  sal 

towarzyszących różnej wielkości, duża powierzchnia kuluarowo-wystawiennicza, duże 

zaplecze organizacyjne i gastronomiczne) – w dobrej lokalizacji   w mieście    

 Sala kongresowa z zapleczem wystawowym o objętości sali głównej nie mniejszej niż 5 tys. 

miejsc, 2 salami mniejszymi i estradą wielofunkcyjną 

 Transport na Wiśle i budowanie animacji wokół rzek 

 Parkingi  

 Zwiększenie liczby punktów informacyjnych (w tym prawobrzeżna Warszawa), zakup i 

instalacja interaktywnych tablic z mapami okolicy (z dostępem do opisów najważniejszych 

lokalnych atrakcji) 

 Free WI-FI ( szerszy zasięg i dostęp niż obecnie) 

 

Ponadto pojawiły się następujące propozycje  ankietowanych: 

 

 Dworzec Centralny – Śródmieście – przejście/oznakowanie 

 Komunikacja publiczna  - prosty opis dla przejeżdżających + opcja zakupu online ( wzór 

Zurich, Tallin)  

 Bilety komunikacji dla zwiedzających 

 Łączone bilety do muzeów 

 Informacje o atrakcjach przy stacjach metra  ( bo nic nie ma) plus info jak dostać się dalej 

 Kompleksowa  (zbiorcza) oferta poszczególnych podmiotów/instytucji  i jej promocja 

 Uruchomić w jak największej ilości miejsc dostęp do bezpłatnego internetu 

 Zadbać o czystość w środkach komunikacji miejskiej  

 Uporządkować rynek taksówek w mieście – np. ustalić jeden typ samochodów 

 Ucywilizować dworce i przystanki (np. Zachodni) 

 Usunąć nadmiar reklam, które dają wrażenie bałaganu i przypadkowości, burzą estetykę 

przestrzeni publicznej 
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 Zachować równowagę  ->  panować nad przeznaczeniem lokali użytkowych, nawet za cenę 

spadku przychodów z wynajmu (dziś dominują: kebab, bank, alkohole24h, apteka, tania 

odzież + Biedronka  - wątpliwe atrakcje turystyczne) 

 Zadbać o sieć czystych toalet 

 

 

 

5. Działania jakimi miasto powinno wesprzeć branżę turystyczną  w Warszawie. 

 Promocja destynacji na rynku międzynarodowym poprzez udział w targach ,roadshow 

study toury, fam tripy i workshopy a także kampanię w mediach na rynkach 

zagranicznych 

 Dofinansowanie udziału rekomendowanych biur w stoiskach  Warszawy na zagranicznych 

targach i workshopach  - także produkcji promocyjnych wspólnych broszur i katalogów 

 Wsparcie w generowaniu zapytań 

 Ściąganie decydentów kongresowych na ważne wydarzenia sportowe/ kulturalne i 

organizacja site visits 

 Wsparcie (finansowe) dla rekomendowanych biur udających się na kongresy zagraniczne 

w celu ich pozyskania dla Warszawy (precyzyjny regulamin korzystania z tego wsparcia i 

warunków) 

 Pośredniczenie w kontaktach pomiędzy placówkami/organizatorami wydarzeń 

kulturalnych, sportowych a branżą turystyczno-hotelarską 

 

6. Rodzaj informacji/publikacji  jaki branża powinna dostawać z miasta (np. badania ruchu 

turystycznego lub opis infrastruktury hotelowej w mieście) 

 Harmonogram wydarzeń miejskich – kompleksowy z dużym wyprzedzeniem. Harmonogram 

powinien być przygotowany w tym celu, aby poszczególne  podmioty ( firmy/instytucje)   

mogły zaoferować coś do poszczególnych wydarzeń w celu ich uatrakcyjnienia,  a także                         

przygotować się do tych wydarzeń 

 Prowadzenie PEŁNEGO portalu/bazy danych wydarzeń (płatnych i bezpłatnych) 

interesujących dla turystów, zbierającego w jednym miejscu WSZYSTKIE aktywności – z 

możliwością łatwego przeszukiwania według grup (muzyka, teatr, plastyka, sport itp.) i dat. 

 Prezentacja mapy ścieżek rowerowych 

 Mapa dostępnych hot-spotów 

 Raport dot. przemysłu spotkań  w  Warszawie 

 Warsaw Unique Venus 

 Katalog możliwości konferencyjnych 
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 Transparentny i czytelny system dystrybucji informacji o klientach zagranicznych  

składających zapytania dot. organizacji imprez w Warszawie oraz przekazywania im ofert od 

wykonawców 

 Informowanie o planowanych inwestycjach, terminach, możliwościach współpracy 

 

Rodzaje i potrzeba badań dotyczących: 

 

1. Badania  ruchu turystycznego (ilościowe i jakościowe) 

2. Symulacje i zestawienia dotyczące ścieżek zwiedzania 

3. Badania opinii wśród turystów opuszczających miasto (np. na lotniskach, w hotelach) 

4. Stały monitoring poszczególnych segmentów turystycznych z podziałem na grupy wiekowe, 

zamożność portfela oraz czas pobytu 

 

Ponadto pojawił się temat lojalności względem lokalnego biznesu: 

 

1. Lojalność względem lokalnego biznesu ( hotele dają takie same ceny agencją z zagranicy). 

 

 

 

7. Rodzaj publikacji/ wydawnictw  kierowanych do turysty indywidulanego/konferencyjnego  

jakie powinno wydawać miasto. 

 

 

 Kalendarz wydarzeń kulturowych - Warszawa Co gdzie kiedy  - stałe wydawnictwo ( 

miesięcznik, kwartalnik)  do dystrybucji  w hotelach i na kongresach, wydanie papierowe -  

lub internetowe do pobrania na komórkę kulturalno-turystyczne 

 Portal turystyczny z wariantem na urządzenia mobilne z możliwością zakupu biletów, 

aktualizowanie strony WWW miasta na bieżąco 

 Proste czytelne mapy, bezpłatne mapki/informatory na lotniskach, dworcach, w punktach 

informacji turystycznej 

 Warszawa w dwa dni – dla indywidualnych ( City break) 

 Dla turystów MICE zestawy standardowych wycieczek/zwiedzań na ½ dnia, 1 dzień 2 dni od 

certyfikowanych biur turystycznych 

 

Ponadto pojawił się pomysł: 

 

1. Przewodniki z mapkami poszczególnych dzielnic i opisami najważniejszych atrakcji 
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8. Zdefiniowanie szans i barier turystyki w Warszawie. 

 

Analiza SWOT powinna  być opracowana wcześniej przez osobę, która specjalizuje się w 

strategiach turystycznych i poddana pod dyskusję np. członków WOT 

 

Poniżej przedstawiono hasłowo różne zagadnienia które mogą być wstępem do rzetelnej 

analizy SWOT na potrzeby rozwoju turystyki w Warszawie. 

Kolejność przypadkowa . 

 

 

Bariery: 

 

 Brak długoterminowego kalendarza wydarzeń 

 Brak komunikacji pomiędzy podmiotami branży turystycznej i miastem 

 Słaba promocja atrakcji i ciekawych wydarzeń odbywających się  w Warszawie 

 Brak jednoznacznej wartościowej symboliki miasta ( takiej jak wieża Eiffla ) 

 Brak dużego, profesjonalnego centrum Konferencyjnego    

 Za mało hoteli różnej kategorii, w tym 3*w centrum miasta  

 Brak profesjonalnej aplikacji mobilnej dla turysty indywidulanego. 

 

Inne: 

 

 Niedoskonały system informacji dla turystów wynikający m.in. z bariery językowej i różnic 

kulturowych 

 Brak powszechnej wiedzy o różnicy pomiędzy rekomendowanym a innym biurem, ani o 

korzyściach płynących z miejskiej rekomendacji - może system certyfikatów???    

 Brak wizji i strategicznego planu, który byłby konsekwentnie realizowany przez władze miasta 

w kolejnych kadencjach 

 Słaba infrastruktura drogowa 

 Słabo rozwinięta sieć metra 

 Mało ścieżek rowerowych i trudna dla obcokrajowców możliwość korzystania z rowerów 

miejskich 

 Drogi dostęp do miejsc kultury 

 Ograniczenie dostępu dla niepełnosprawnych 

 

Szanse: 

 

 Dobra siatka połączeń lotniczych i kolejowych w Polsce (lotniska w Warszawie, Modlinie) 
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 Dobra sieć komunikacji miejskiej 

 Dynamika zmian – rozwijająca się infrastruktura, prace nad zwiększeniem komfortu i 

efektywności transportu publicznego, rosnąca atrakcyjność okolic Traktu Królewskiego i 

terenów nad Wisłą (wyodrębnianie się wyrazistego centrum)  

 Centrum Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Miasto się rozwija stolica dużego 

europejskiego kraju, dogodne położenie na trasie „na zachód” dla turystów z Krajów 

Bałtyckich,  Białorusi i Rosji 

 w szybkim tempie, jest głównym ośrodkiem kulturalno-naukowym i biznesowym kraju,  

 Bogata oferta kulturalna stała i wydarzeń artystycznych przez cały rok 

 Ludzie. W Warszawie żyje wielu zdolnych ludzi, którzy mogą tworzyć nowe idee, miejsc 

 Zmiany struktury narodowościowej miasta (wielokulturowość), globalizacja 

Inne: 

 

1. Istniejąca architektura socrealizmu jako światowa ciekawostka i atrakcja 

2. Podróż po mieście śladami Żydów polskich 

3. Stadion Narodowy - doskonałe miejsce do organizacji wielkich imprez nie tylko sportowych 

 

 

9. Propozycje projektów jakie powinny być zainicjowane przez WOT. 

 

Projekty: 

 „Warszawa 2050”. Wielka dyskusja  o tożsamości Warszawy, jakie wartości będzie 

realizowała, jaka będzie ?, personifikacja Warszawy ułatwi opis jej cech – aktualnych i 

pożądanych – ambicji i aspiracji. Każdy będzie mógł wziąć udział w tej dyskusji 

 Przygotowanie wizji i celów, które  będą  realizowane etapami, krok po kroku, 

uwzględniając priorytety,  na swoim odcinku, itd.konsekwentnie 

 Harmonogram wydarzeń miejskich – kompleksowy z dużym wyprzedzeniem: portal, 

kompleksowa, zbiorcza oferta poszczególnych podmiotów z możliwością rezerwacji 

online 

 Rozbudowana o nowe miejsca trasa „Spacer po Warszawie Chopina” 

 Wspieranie idei stworzenia miejsca łączącego teatr, salę koncertową, bibliotekę, 

klubokawiarnię na wzór Centrum Pompidou 

 Wspieranie idei stworzenia prawdziwego Centrum konferencyjno-wystawienniczego 

 Więcej atrakcji turystycznych skierowanych przede wszystkim do dzieci 

 

Inne: 

 

• Projekty wykorzystujące potencjał niezależny od ekonomicznej i infrastrukturalnej 

sytuacji w poszczególnych okolicach, np. programy promowania nieoczywistych atrakcji, 

tematycznych ścieżek zwiedzania, „Warszawy nieznanej” itd. 
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10. Uwagi własne. 

 

 Jest konieczne generalnie polepszenie atmosfery współpracy pomiędzy organizacjami 

miejskimi/publicznymi działającymi w sferze kultury i turystyki z prywatnymi firmami 

realizującymi takie zadania. W tym celu może należy zwołać cykl spotkań przygotowujących 

wspólne oczekiwania obu grup w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego na poziomie 

szefów działów merytorycznych a następnie szefów firm. Konieczność WSPÓŁDZIAŁANIA w 

miejsce wzajemnej NIEUFNOŚCI. 

 

 Warto byłoby spróbować pytania z ankiety wykorzystać do audytu turystycznego Warszawy 

 

 

 

Wnioski dla WOT od grupy tour operatorów. 

 

1. Problemy systemowe: 

 

a) ustalenie i skoordynowanie celów strategicznych promocji turystyki, w tym przede wszystkim 

kulturowej, aktywnej i biznesowej Warszawy, a następnie podzielenie zadań pomiędzy jednostki i 

instytucje w Warszawie zajmujące się turystyką.  

b) wypracowanie modelu współpracy i partnerstwa publiczno – prywatnego                 z branżą 

turystyczną w Warszawie (np. zasady udziału na stoiskach targowych, dofinansowanie imprez 

promocyjnych) 

c) udział / głos konsultacyjny branży turystycznej w procesie przygotowań                    i 

uzgodnień organizacyjno – merytorycznych dla ważnych wydarzeń turystycznych na terenie 

Warszawy 

d) włączenie biur turystycznych do przedsięwzięć publiczno – prywatnych przy tych 

wydarzeniach 

e) zamówienie (w drodze konkursu) przez instytucje publiczne ofert i programów turystycznych 

dla gości tych wydarzeń 

f) zlecenie obsługi (w drodze przetargu) delegacji oficjalnych, rządowych                       i innych 

przez warszawskie firmy turystyczne zrzeszone w WOT 

g) partycypacja w puli biletów i zaproszeń na imprezy (Konkurs Chopinowski, ME) w tym 

szczególnie pomoc biurom – członkom WOT.  

h) zorganizowanie stoisk informacyjnych dla biur turystycznych z Warszawy              na lotnisku i 

w miejscach odbywania się ważnych wydarzeń 

i) dofinansowanie z puli środków promocyjnych miasta Warszawy ofert promocyjnych biur 

podróży i skoordynowanie działań na targach turystycznych organizowanych zagranicą przez Polską 

Organizację Turystyczną 
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j) wydanie przy udziale biur i z ich ofertami specjalnego wydawnictwa / płyt               na te 

wydarzenia i określenie sposobu ich dystrybucji 

 

 

2. Problemy szczegółowe do budżetu: 

 

a) organizacja stoiska Warszawy na najważniejszych targach m.in: WTM Londyn, BIT Mediolan  i 

IMEX Frankfurt(lista wysłana) z udziałem podmiotów gospodarczych i kulturowych 

b) przygotowanie i sfinansowanie (po dokonaniu oceny dotychczasowych) materiałów 

promocyjnych o Warszawie, w tym dla gości i uczestników międzynarodowych kongresów i 

konferencji 

c) wczesne przygotowanie kalendarza imprez kulturalnych (lipiec – sierpień)           na rok 

następny 

d) udział w targach turystycznych w miastach, z którymi Warszawa ma podpisane umowy o 

współpracy 

 

 


