
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jerzego Wcisłę 

na 35. posiedzeniu Senatu 

w dniu 24 lutego 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki Witolda Bańki 

Szanowny Panie Ministrze! 

Z inicjatywy poselskiej posłów Kukiz’15 i PiS 1 stycznia 2018 r. ma zostać zlikwidowana Polska 

Organizacja Turystyczna. POT od 2000 r. zajmowała się promocją turystyki w kraju i promocją Polski jako 

atrakcyjnego celu turystycznego. Po 2002 r. nastąpiło mocne sprzężenie zadań i celów POT z działaniami 

samorządów. Powstały regionalne organizacje turystyczne i ponad 120 lokalnych organizacji turystycznych, 

ale twórca i propagator tej koncepcji, Andrzej Kozłowski, stracił fotel prezesa POT od razu po dojściu do 

władzy PiS w 2006 r. Odnoszę wrażenie, że już wtedy PiS nie lubił tej organizacji, a teraz chce nadrobić to, 

czego wtedy nie zdążył zrobić. Likwidacja POT oznacza, że zadania, mienie i ponad 100 osób przejmie 

Ministerstwo Sportu i Turystyki. Przejmie też budżet, ale tylko ok. 40 milionów zł, bo należy się spodziewać, 

że partnerzy POT, w tym samorządy regionalne, nie będą chcieli kontynuować współpracy w nowej formie. 

Dotyczy to także mnie osobiście, bo byłem założycielem i prezesem Lokalnej Organizacji Turystycznej 

„Kraina Zalewu Wiślanego”. Jestem też współinicjatorem powołania stowarzyszenia Regionalna Organizacja 

Turystyczna „Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego”, która jest w trakcie procesu rejestracji. Decyzję  

o wyborze formuły ROT podjęliśmy głównie z nadzieją na współpracę z samorządami województwa 

podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, warmińskiego i pomorskiego. Z tego względu ROT 

jest bardzo wygodną formułą. Podaję ten fakt jako przykład możliwych kosztów, jakie wiążą się z likwidacją 

Polskiej Organizacji Turystycznej. 

Znam argumenty, jakimi posługują się posłowie inicjatorzy likwidacji Polskiej Organizacji Turystycznej. 

Mam w związku z nimi kilka wątpliwości. Po pierwsze, jeżeli nawet argumenty o niskiej efektywności POT 

mają jakieś uzasadnienie, to czy Pan Minister bierze pod uwagę podjęcie działań usprawniających 

funkcjonowanie Polskiej Organizacji Turystycznej, a nie jej likwidację? Po drugie, czy zdaniem Pana 

Ministra aktywizacja i promocja turystyki to zadanie, którym powinna zajmować się administracja centralna? 

Czy z zasady nie powinna się tym zajmować organizacja pozarządowa? I po trzecie, czy ministerstwo ma 

wiedzę, ile środków, poza środkami budżetowymi, Polska Organizacja Turystyczna pozyskuje na swoją 

działalność i czy ma program równoważny kontynuacji misji Polskiej Organizacji Turystycznej i utrzymania 

partnerów tej organizacji? 

Proszę o dogłębne zastanowienie się, czy atak na sferę promocji turystycznej nie spowoduje więcej szkód 

niż korzyści, a niezależnie od wniosków proszę o odpowiedź na powyższe pytania i informacje o planach 

ministerstwa, które mnie, senatora, ale też potencjalnego członka zarządu dużej organizacji tworzonej  

w ramach systemu regionalnych organizacji turystycznych, uspokoją i powstrzymają przed rezygnacją  

z tworzenia regionalnej organizacji turystycznej. 

Jerzy Wcisła 

 


