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Wprowadzenie 
 
 Informacja turystyczna jest istotnym elementem sfery obsługi ruchu tury-
stycznego. Jej zadaniem jest przede wszystkim oddziaływanie na ruch przyjazdowy. 
Szczególna rola tej formy obsługi ruchu turystycznego przejawia się w dwóch wy-
miarach: 

 łączy wiele elementów struktury oferty turystycznej w destynacji, ułatwia-
jąc turystom uzyskanie wiedzy o strukturze produktu turystycznego: walo-
rach i atrakcjach turystycznych, infrastrukturze turystycznej i usługach 
świadczonych przez podmioty bezpośredniej i pośredniej gospodarki tury-
stycznej; 

 łączy działania podmiotów komercyjnych (przedsiębiorców turystycz-
nych), jak i działających na zasadach non profit (jednostek samorządu tery-
torialnego i organizacji turystycznych). 

 Opracowania naukowe odnoszące się do problematyki informacji turystycznej 
i jej szczególnego miejsca na rynku turystycznym, poprzez tworzenie systemu po-
wiązań funkcjonalnych, organizacyjnych i finansowych pomiędzy stroną podażową 
i popytową rynku, a także do jej głównie niekomercyjnego charakteru, mają z regu-
ły charakter cząstkowy. W literaturze przedmiotu brak jest kompleksowych prezen-
tacji i analiz miejsca informacji turystycznej w systemie podaży turystycznej oraz 
ich wpływu na potencjał turystyczny obszaru, uwzględniających zwłaszcza kwestie 
natury instytucjonalnej, tj. zakresu podmiotów uczestniczących w systemie na po-
szczególnych jego poziomach. Mimo prezentacji zadań placówek działających jako 
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fizyczne punkty dostępu, a współcześnie także wirtualnie – poprzez Internet, brak 
jest możliwości odwołania się do istniejącego dorobku naukowego, poprzez który 
można wskazać na udział i rolę podmiotów gospodarki turystycznej w realizacji 
działań z tego zakresu, a tym samym wskazać na miejsce informacji turystycznej  
w kreowaniu i rozwoju potencjału turystycznego obszaru (regionu, gminy, miej-
scowości turystycznej). 
 Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie zagadnień funkcjonowania 
systemu informacji turystycznej (tradycyjnej i elektronicznej) w województwie 
zachodniopomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych  
w docelowych miejscach obsługi ruchu turystycznego, tj. na poziomie gminnym 
wraz ze wskazaniem wpływu tych działań na potencjał turystyczny obszaru. 
 
 
1. Podstawowe pojęcia  
 
 Pojęcie informacji turystycznej jest definiowane w literaturze przedmiotu 
dwojako. W szerokim ujęciu oznacza system obejmujący uporządkowany zbiór 
danych służących turystom i organizatorom turystyki, sieć centrów i punktów in-
formacji turystycznej oraz metodologię gromadzenia, przetwarzania, weryfikowa-
nia i udostępniania danych dotyczących kwestii związanych z organizacją i realiza-
cją wyjazdu turystycznego, w tym przede wszystkim informacji na temat walorów  
i bazy turystycznej1. W wąskim ujęciu informacja turystyczna to przekaz wiadomo-
ści, jak i zespół działań przyczyniających się do sprawnego przemieszczania tury-
stów w czasie i przestrzeni, ułatwiających optymalne wykorzystanie walorów tury-
stycznych oraz bazy dostępnej dla turystów2.  
 Informacja turystyczna może być świadczona turystom w formie:  

 tradycyjnej (fizycznej) – za pomocą placówek i systemu obsługi, świad-
czona jest przez pracowników centrów i punktów informacji turystycznej, 
biur podróży, pilotów wycieczek, przewodników turystycznych, rezyden-
tów; 

 nowoczesnej (elektronicznej) – poprzez media elektroniczne, a zwłaszcza 
Internet (w tym specjalistyczne portale internetowe, strony www jednostek 
samorządu terytorialnego) i globalne systemy dystrybucji (GDS)3 oraz te-
lewizję, radio, telefonię mobilną itp.; 

 uzupełniającej – a zwłaszcza wydawniczej, tj. prasę, katalogi, przewodniki, 
foldery, mapy, poradniki, literaturę specjalistyczną, encyklopedie itp. 

                                                 
1  Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 181. 
2  Obsługa ruchu turystycznego, red. B. Meyer, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2008, s. 97. 
3  R. Ziółkowski, Zarządzanie informacją w regionie turystycznym, Wydawnictwo Poli-

techniki Białostockiej, Białystok 2007, s. 41–42.  
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2. Potencjał turystyczny 
 
 Zagadnienie potencjału turystycznego nie zostało wystarczająco doprecyzo-
wane w literaturze przedmiotu. Tylko niewiele publikacji z nauk o turystyce odnosi 
się do tego terminu. Z aktualnie dostępnych źródeł z tego obszaru problem ten jest 
wyjaśniony w publikacji J. Kaczmarka, A. Stasiaka, B. Włodarczyka4. Zapropono-
wana przez autorów definicja ujmuje zwłaszcza aspekt geograficzny i przestrzenny, 
interpretując potencjał turystyczny jako: wszystkie elementy środowiska geogra-
ficznego oraz zachowania człowieka, które mogą być wykorzystane do uprawiania 
bądź zajmowania się turystyką. Zgodnie z tą definicją potencjał turystyczny obej-
muje wszelkie zasoby strukturalne i funkcjonalne warunkujące rozwój turystyki na 
określonym terenie.  
 Za zasoby strukturalne uznaje się: walory turystyczne, zagospodarowanie 
turystyczne i dostępność komunikacyjną, a więc elementy kształtujące atrakcyjność 
turystyczną. Do zasobów funkcjonalnych zaliczane są natomiast uwarunkowania: 
ekonomiczne, technologiczne, ekologiczne, polityczne, psychologiczne, społeczno- 
-demograficzne, kulturowe5. Wątpliwość budzi tu sformułowanie „uwarunkowa-
nia”. Wydaje się, że uwarunkowania nie mogą być zasobem, gdyż dotyczą raczej 
kwestii otoczenia. 
 Mimo wyodrębnienia w strukturze elementów potencjału turystycznego 
składników ekonomicznych i infrastrukturalnych, zarówno w koncepcji pojęcia, jak 
i w jego strukturze zbyt małą rolę przypisano zagadnieniem gospodarczym, zarów-
no biorąc pod uwagę działalność podmiotów bezpośredniej gospodarki turystycz-
nej, jak i całego układu gospodarki turystycznej (regionalnej lub lokalnej). 
 Stąd proponuje się rozwinąć definicję potencjału turystycznego o elementy 
typowo gospodarcze. W ujęciu ekonomicznym potencjał turystyczny to zatem 
zasoby przyrodnicze, kulturowe, kadrowe, kapitałowe, lokalizacyjne, finanso-
we, organizacyjne i informacyjne, które kształtują możliwość kreowania oferty 
turystycznej obszaru (regionu, gminy, miasta) oraz bezpośrednio kierują się na 
wielkość i strukturę ruchu turystycznego, a tym samym kształtują przychody  
z turystyki przyjazdowej. 
 Ruch turystyczny z jednej strony należy traktować jako adresata działań skie-
rowanych na rozwój potencjału turystycznego, tj. inaczej konsumenta oferty.  
Z drugiej strony – ruch turystyczny staje się elementem potencjału, gdyż – poprzez 
wybór miejsca docelowego – turyści wpływają na przychody lokalnej/regionalnej 
gospodarki turystycznej, zasilają ją finansowo, co następnie skutkuje rozwojem 
potencjału. Brak ruchu turystycznego powoduje zanik (wymieranie) potencjału, 
umożliwiając pozostawienie tylko niektórych elementów. Jednakże same walory 

                                                 
4  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005. 
5  Ibidem, s. 51–52. 
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turystyczne i nawet stosunkowo dobrze utrzymana infrastruktura turystyczna nie 
zapewnią istnienia potencjału turystycznego. 
 Takie podejście do potencjału turystycznego zbliża to pojęcie do kategorii 
obszarowego produktu turystycznego. Nie należy jednak tych pojęć traktować jako 
tożsamych. Produkt turystyczny trzeba rozumieć jako pojęcie węższe od potencjału 
turystycznego. Produkt jest zagadnieniem dotyczącym podażowej strony rynku. 
Potencjał natomiast wiąże zagadnienia podaży turystycznej i popytu turystycznego. 
 
 
3. Miejsce informacji turystycznej w strukturze potencjału turystycznego 
 
 Zdefiniowany potencjał turystyczny w ujęciu ekonomicznym posiada we-
wnętrzną strukturę, w której należy wyróżnić następujące elementy: 

1. podstawowe (wyjściowe) zasoby turystyczne: 
 walory turystyczne (przyrodnicze, kulturowe), 
 zagospodarowanie turystyczne (baza noclegowa, gastronomiczna, towa-

rzysząca), 
 dostępność komunikacyjna; 

2. zasoby podażowe: 
 kadry turystyczne, 
 kapitał (w tym inwestycje), 
 lokalizacja, 
 finanse, 
 organizacja turystyki, 
 informacja, 
 oferta (świadczone usługi), 
 wsparcie marketingowe (np. kształtowanie wizerunku); 

3. zasoby popytowe: 
 wielkość i struktura ruchu turystycznego, 
 poziom wydatków turystycznych. 

 Informacja turystyczna w strukturze potencjału turystycznego spełnia podwój-
ną rolę: 

 z jednej strony jest elementem podażowym – zasobem rynkowym, współ-
tworzącym układ elementów podażowych; 

 z drugiej strony łączy całość struktury elementów potencjału wszystkich; 
bez skutecznej informacji turystycznej (tradycyjnej i elektronicznej) nie ma 
możliwości kształtowania potencjału turystycznego, zarówno w zasobach 
podstawowych (np. w aspekcie udostępniania walorów), jak i elementach 
podażowych (np. informacja dla potencjalnych inwestorów bazy turystycz-
nej) oraz elementach popytowych (skierowaną na przyjazdowy ruch tury-
styczny). 
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 Miejsce informacji turystycznej w strukturze potencjału przedstawiono na 
rysunku 1. 
 

 
 

Rys. 1. Miejsce informacji turystycznej w strukturze potencjału turystycznego 

Źródło: opracowanie własne. 

 
4. Współpraca podmiotów w zakresie wspierania potencjału turystycznego 
informacją turystyczną  
 
 Skuteczność funkcjonowania systemu informacji turystycznej jest determino-
wana współpracą podmiotów gospodarki turystycznej, takich jak: przedsiębiorstwa 
turystyczne, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje i stowarzyszenia bran-
żowe w turystyce, inne podmioty (np. parki narodowe, kulturalne, rekreacyjne, 
sportowe, rozrywkowe, oświatowe, akademickie). System informacji turystycznej 
jest zatem podstawowym elementem struktury potencjału turystycznego. 
 System informacji turystycznej w Polsce jest w ciągłym procesie organizacyj-
nym. Zakłada się, że mają go tworzyć cztery rodzaje placówek informacyjnych: 

 wojewódzkie centra informacji turystycznej powiązane z regionalnymi or-
ganizacjami turystycznymi (RTO); 
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 lokalne centra informacji turystycznej, np. powiatowe, gminne, miejskie, 
działające na obszarze funkcjonowania lokalnej organizacji turystycznej 
(LTO); 

 punkty informacji turystycznej (stałe, sezonowe i okazjonalne) organizo-
wane przez jednostki samorządu terytorialnego, a także punkty informacyj-
ne organizowane i prowadzone w obiektach noclegowych, biurach podró-
ży, stowarzyszeniach turystycznych; 

 multimedialne punkty informacji turystycznej zlokalizowane w centrach  
i punktach informacji turystycznej lub poza ich siedzibami6. 

 Polska Organizacja Turystyczna (NTO) utworzyła Internetowy System Infor-
macji Turystycznej i Promocji Polski (ISIT). System jest dostępny w kilku wersjach 
językowych i funkcjonuje w dwóch płaszczyznach: prezentacyjnej i informacyjnej. 
System ten opiera się na ogólnopolskiej, wieloszczeblowej sieci administratorów. 
Szczebel najniższy tworzą informatorzy lokalni na poziomie gminy, związku gmin, 
powiatu i związków powiatów. Średni szczebel stanowią administratorzy regional-
ni7, którzy scalają informacje na swoim terenie. Polska Organizacja Turystyczna 
natomiast zajmuje się koordynacją informacji w skali krajowej8.  
 
 
5. Problemy finansowania systemu informacji turystycznej 
 
 Problem finansowania systemu informacji turystycznej nie doczekał się roz-
wiązań modelowych. W tym zakresie istnieją tzw. dobre praktyki, ale zarówno  
w skali krajowej, jak i międzynarodowej brakuje wypracowanych koncepcji goto-
wych do bezpośrednich zastosowań praktycznych. Zagadnienie to łączy w sobie 
dwa sprzeczne interesy: 

1. samorządy terytorialne nie chcą w pełni finansować systemu informacji tu-
rystycznej, gdyż efekty związane z systemem są bezpośrednio konsumo-
wane przez przedsiębiorców turystycznych; 

2. przedsiębiorcy chcą minimalizować swój udział w finansowaniu systemu 
informacji turystycznej, twierdząc, że jest to podstawowe zadanie samo-
rządu, a poprzez wpływy podatkowe samorząd ma możliwość samodziel-
nego finansowania zadań z zakresu informacji turystycznej. 

 W związku z powyższym w praktyce ukształtowały się następujące sposoby 
finansowania systemu informacji turystycznej: 

                                                 
6  P. Gryszel, Propozycja systemu kategoryzacji i rekomendacji punktów informacji tury-

stycznej, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 7, Informacja turystyczna, Wydawnictwo Nauko-
we Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 121–129. 

7  J. Merski, Informacja turystyczna, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warsza-
wa 2002, s. 86–87.  

8  W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2007, s. 275. 



Rola informacji turystycznej w kształtowaniu… 233

1. Publiczny:  
 centralny – na szczeblu krajowym ze środków pozostających w gestii 

jednostek centralnych (NTO);  
 regionalny – finansowany przez samorząd regionalny ze środków wła-

snych lub dotacji budżetowej; 
 municypalny/gminny – na niższych szczeblach ze środków jednostek 

samorządu terytorialnego, stosowany zwłaszcza w dużych aglomera-
cjach miejskich i obszarach o silnie ukształtowanej funkcji turystycznej 
(w których samorząd posiada wystarczające środki). 

2. Publiczno-prywatny (mieszany) – na poziomie regionalnym i lokalnym, fi-
nansowany głównie ze środków publicznych, z częściowym dofinansowa-
niem przez główne podmioty gospodarki turystycznej, które wówczas 
oczekują uprzywilejowanej pozycji w systemie. 

3. Prywatny (czysto komercyjny) – często alternatywny i niezależny od istnie-
jących systemów publicznego lub publiczno-prywatnego, prowadzony 
głównie na poziomie lokalnym przez niezależny podmiot gospodarczy, któ-
rego działalność jest finansowana ze składek podmiotów gospodarki tury-
stycznej, zainteresowanych prezentacją swojej oferty w systemie; taka for-
ma występuje w obszarach o silnie ukształtowanej funkcji turystycznej,  
o dużej liczbie podmiotów i wysokim ruchu turystycznym. 

 Biorąc pod uwagę, że system informacji turystycznej przenika się z wykorzy-
staniem instrumentów promocji turystycznej obszaru, niektóre działania w finanso-
waniu publicznym mogą być dofinansowane okazjonalnie przez podmioty prywat-
ne. System współpracy podmiotów publicznych i prywatnych oraz sposób finanso-
wania informacji turystycznej jest podstawową kwestią w kształtowaniu potencjału 
turystycznego jednostek turystycznych. 
 
 
6. Miejsce informacji turystycznej w potencjale turystycznym na przykładzie 
gmin województwa zachodniopomorskiego  
 
 Badania stanu funkcjonowania systemu informacji turystycznej w gminach 
województwa zachodniopomorskiego, prowadzone przez Katedrę Zarządzania 
Turystyką w latach 2008-2010, stanowią możliwość wskazania na współdziałanie 
podmiotów publicznych (samorządów gminnych) i prywatnych (przedsiębiorców 
turystycznych) w zakresie oddziaływania na strukturę potencjału turystycznego 
województwa.  
 Dla oceny poziomu współpracy publiczno-prywatnej przeprowadzono badania 
wszystkich gmin województwa i na podstawie informacji zawartych na ich oficjal-
nych stronach internetowych określono zakres współpracy samorządu terytorialne-
go z podmiotami bezpośredniej gospodarki turystycznej. W tabeli 1 przedstawiono 
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wykaz czołówki gmin województwa zachodniopomorskiego według skonstruowa-
nego wskaźnika syntetycznego stanu atrakcyjności turystycznej (TMR) – tj. pod-
stawowych zasobów potencjału turystycznego oraz miernika współpracy samorządu 
lokalnego i przedsiębiorców turystycznych w zakresie informacji turystycznej 
(WSB).  
 Poziom wskaźników TMR i wskaźnika współpracy kształtuje się pomiędzy 
wartościami 0-1. Przy czym poziom 0 – oznacza brak elementów decydujących  
o atrakcyjności turystycznej (dla TMR) i brak jakiejkolwiek współpracy samorzą-
dów lokalnych i przedsiębiorców turystycznych w zakresie tworzenia interneto-
wych zasobów informacji turystycznej (wskaźnik współpracy). Poziom 1 – oznacza 
idealną atrakcyjność turystyczną, rozwój i dopasowanie elementów kształtujących 
tę miarę w przypadku TMR oraz pełną współpracę samorządów lokalnych i przed-
siębiorców turystycznych w zakresie udostępniania informacji turystycznej poprzez 
Internet. 

Tabela 1 
 

Wykaz czołówki gmin województwa zachodniopomorskiego o wysoko rozwiniętych 
podstawowych zasobach potencjału turystycznego i rozwiniętej współpracy publiczno-

prywatnej w zakresie informacji turystycznej 
 

 Gminy TMR WSB Iloczyn TMR i WSB 
1 Rewal 0,641 (1) 0,75 0,481 
2 Dziwnów 0,412 (2) 0,90 (3) 0,371 
3 Mielno 0,335 (3) 0,80 0,268 
4 Ustronie Morskie 0,308 (4) 0,65 0,200 
5 Kołobrzeg gm. 0,251 0,65 0,163 
6 Darłowo 0,176 0,90 (4) 0,152 
7 Świnoujście 0,178 0,85 0,151 
8 Szczecin 0,180 0,80 0,144 
9 Stargard Szczeciński 0,177 0,80 0,142 
10 Trzebiatów 0,156 0,90 (5) 0,140 
11 Koszalin 0,179 0,70 0,125 
12 Nowogard 0,121 1,00 (1) 0,121 
13 Szczecinek gm. 0,194 0,60 0,116 
14 Myślibórz 0,135 0,85 0,115 
15 Czaplinek 0,134 0,85 0,114 
16 Borne Sulinowo 0,126 0,90 0,113 
17 Łobez 0,124 0,90 (2) 0,112 
18 Złocieniec 0,138 0,80 0,111 
19 Międzyzdroje 0,276 (5) 0,40 0,110 
20 Ińsko 0,146 0,75 0,109 
21 Gryfino 0,119 0,90 0,107 
22 Goleniów 0,131 0,80 0,105 
23 Połczyn Zdrój 0,130 0,80 0,104 
24 Wałcz 0,176 0,60 0,104 
25 Drawsko Pomorskie 0,134 0,75 0,101 
26 Białogard 0,165 0,60 0,099 
27 Barlinek 0,123 0,80 0,098 
28 Sianów 0,115 0,85 0,098 
29 Dębno 0,122 0,80 0,098 
30 Kamień Pomorski 0,130 0,75 0,097 

 
Źródło: badania pierwotne. 
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 Jak wynika z danych zawartych w tabeli 1, wysoki poziom podstawowych 
zasobów turystycznych nie jest bezpośrednio współzależny od działań związanych 
z tworzeniem systemu informacji turystycznej. Gminy o niskim poziomie potencja-
łu turystycznego (np. Łobez, Nowogard, Trzebiatów) stosują większe wsparcie 
potencjału poprzez zakres funkcjonowania informacji turystycznej. Gminy o wyso-
kim poziomie potencjału (np. Międzyzdroje) w mniejszym zakresie go wspierają, 
pozostawiając część działań informacyjnych podmiotom komercyjnym, tworzącym 
alternatywne formy informacji turystycznej. 
 Zakres działalności placówek informacji turystycznej w 27 analizowanych 
gminach, w których znajduje się placówka informacji turystycznej, obejmuje: 

 świadczenie informacji turystycznej o charakterze lokalnym (26 gmin), 
 świadczenie informacji o regionie (22), 
 współpracę z gestorami bazy noclegowej (26), 
 współpracę z branżą gastronomiczną (20), 
 współpracę z branżą transportową (18), 
 współpracę z biurami podróży (15), 
 współpracę z podmiotami świadczącymi inne usługi turystyczne (np.  

z przewodnikami, pilotami wycieczek) (20), 
 sprzedaż pamiątek (14), 
 gromadzenie informacji na potrzeby lokalne (20),  
 poradnictwo dla turystów indywidualnych (25), 
 poradnictwo dla organizatorów wypoczynku zbiorowego (22), 
 wydawanie i kolportaż materiałów promocyjnych i informacyjnych (25). 

 Istotnym elementem badań była ocena działań informacji turystycznej przez 
podmioty gospodarcze zajmujące się bezpośrednią obsługą ruchu turystycznego. 
Analiza ta wskazuje na identyfikację usługodawców turystycznych z lokalnym 
potencjałem turystycznym. Spośród 30 przebadanych gmin informacja turystyczna 
znajdowała się w 27. Jedynie w gminach Białogard, Kamień Pomorski i Dębno nie 
działa informacja turystyczna. Pytanie o istnienie punktu informacji turystycznej 
zostało postawione również przedsiębiorcom turystycznym. W wymienionych 
trzech gminach nieposiadających informacji turystycznej spośród przebadanych 12 
przedsiębiorstw w przypadku czterech ankietowani uznali, że informacja turystycz-
na w danej gminie istnieje. W pozostałych gminach zdecydowana większość przed-
siębiorców wiedziała o istnieniu informacji turystycznej (98 spośród 107), jedynie 
sześciu przedsiębiorców nie wiedziało o istnieniu placówki, a trzech twierdziło 
kategorycznie, że takowa w ich gminie nie istnieje (rysunek 2). 
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Rys. 2. Udział przedsiębiorstw wskazujących na istnienie informacji turystycznej  
w gminach faktycznie posiadających i nieposiadających placówki informacji turystycz-
nej 

Źródło: badania pierwotne. 

 
 Placówki informacji turystycznej są w znacznej mierze finansowane ze środ-
ków publicznych. W 18 gminach (z 26) ankietowani wskazywali na 100% finanso-
wanie placówki ze środków publicznych. W pozostałych (poza jednym punktem 
zarządzanym przez organizację pozarządową) udział finansowania był znacznie 
większy niż 50% (rysunek 3). 
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Rys. 3. Liczba badanych gmin wykorzystująca dany udział środków publicznych  
w finansowaniu placówek informacji turystycznej (n=26) 

Źródło: badania pierwotne. 
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 Głównym nośnikiem komunikacji pomiędzy organizacjami odpowiedzialnymi 
za marketing terytorialny a potencjalnymi turystami jest Internet9. Przeprowadzone 
badania wykazały, że wszystkie 114 gmin województwa zachodniopomorskiego 
posiada własne strony internetowe. Informacje przydatne dla potencjalnych tury-
stów posiada jedynie część gmin województwa (rysunek 4). 
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Rys. 4. Dostępność informacji na temat dostępnych usług turystycznych, wydarzeń oraz 
atrakcji turystycznych na stronach internetowych gmin województwa zachodniopomor-
skiego (n=114). 

Źródło: badania pierwotne. 

 Na rysunku 5 przedstawiono ocenę zaangażowania podmiotów gospodarki 
turystycznej w budowę systemu informacji turystycznej. 
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Rys. 5. Zaangażowanie przedsiębiorców, samorządu terytorialnego oraz organizacji 
turystycznych w tworzenie informacji turystycznej w gminach (n=30) 

Źródło: badania pierwotne. 

                                                 
9  P. Kotler, J. Bowen, J. Makens, Marketing for Hospitality and Tourism, Prentice Hall, NJ 

2006, s. 683. 
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Podsumowanie 
 
 Przedstawione informacje ukazują tylko częściowo wpływ informacji tury-
stycznej na ogólny potencjał turystyczny. Na podstawie przeprowadzonych badań 
można jednak wskazać, że informacja turystyczna, jakkolwiek wpływa bezpośred-
nio na kształtowanie potencjału turystycznego obszaru, to wpływ ten nie jest wprost 
proporcjonalny do poziomu rozwoju potencjału gminy, a tym samym nie jest zna-
cząco skorelowany z poziomem pozostałych (zwłaszcza podstawowych) zasobów 
turystycznych. 
 
 

THE MEANING OF TOURIST INFORMATION  
IN TOURIST POTENTIAL FORMING ON THE EXAMPLE  

OF WEST-POMERANIAN VOIVODESHIP’S MUNICIPALITIES 
 
 

Summary 
 
 The article presents theoretical issues related to the tourist information and tourist 
potential. There was indicated the position of tourist information in the entirety of ele-
ments of tourist potential. The exemplary results, illustrating relations between tourist 
potential development and tourist information, were presented on the example of primal 
researches led in the West-Pomeranian Voivodeship’s municipalities.  
 The aim of the article is presentation of issues of tourist information (traditional 
and electronic) system operation in West-Pomeranian Voivodeship. Particular attention 
was paid to the activities taken up at the tourist movement service points, namely on the 
municipal level. There was also pointed out an influence of mentioned activities on the 
tourist potential of region. 
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