Strategia promocji Miasta Szklarska Poręba na lata 2020-2027

Strategia promocji
Miasta Szklarska Poręba
na lata 2020-2027

Szklarska Poręba, 2020 r.

Strategia promocji Miasta Szklarska Poręba na lata 2020-2027

Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie
Referat Promocji Miasta
ul. Jedności Narodowej 1A
58-580 Szklarska Poręba
tel. 757 547 740
e-mail: promocja@szklarskaporeba.pl
www.szklarskaporeba.pl
Opracowanie i nadzór merytoryczny:
dr hab. Andrzej Raszkowski, prof. UEW
e-mail: andrzej.raszkowski@ue.wroc.pl
tel. 606 262 335
Academia.edu
https://ue-wroc.academia.edu/AndrzejRaszkowski
ResearchGate
https://www.researchgate.net/profile/Andrzej_Raszkowski
LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/andrzej-raszkowski/

2

Strategia promocji Miasta Szklarska Poręba na lata 2020-2027

Spis treści
Wprowadzenie________________________________________________________________________ 4
1.

Elementy diagnozy społeczno-ekonomicznej ___________________________________________ 6

2.

Przesłanki przeprowadzenia oraz metodyka badań ankietowych __________________________ 10

3.

Wyniki badania mieszkańców ______________________________________________________ 12

4.

Wyniki badania przedsiębiorców ____________________________________________________ 24

5.

Wyniki badania organizacji pozarządowych (NGOs) _____________________________________ 40

6.

Wyniki badania turystów, którzy odwiedzili Szklarską Porębę ____________________________ 57

7.

Wyniki badania turystów, którzy jeszcze nie byli w Szklarskiej Porębie _____________________ 75

8.

Analiza PESTEL Szklarskiej Poręby ___________________________________________________ 83

9.

Analiza SWOT obszaru promocji ____________________________________________________ 87

10. Trendy w marketingu miejsc istotne dla Szklarskiej Poręby _______________________________ 90
11. Markowe produkty turystyczne Szklarskiej Poręby _____________________________________ 92
12. Grupy docelowe odbiorców strategii promocji _________________________________________ 94
13. Wpływ promocji Szklarskiej Poręby na wzmacnianie tożsamości lokalnej ___________________ 96
14. Kierunki rozwoju działań promocyjnych do roku 2027 ___________________________________ 97
15. Misja i wizja miasta z uwzględnieniem obszaru promocji ________________________________ 98
16. Cel horyzontalny, cele strategiczne i operacyjne _______________________________________ 99
17. Zbieżność założeń strategii z wewnętrznymi i zewnętrznymi opracowaniami strategicznymi ___ 102
18. Monitoring i ewaluacja___________________________________________________________ 110
19. Partycypacja społeczna w procesie tworzenia strategii promocji _________________________ 112
20. Podsumowanie i rekomendacje ____________________________________________________ 113
21. Literatura pomocnicza ___________________________________________________________ 114
22. Spis wykresów _________________________________________________________________ 116
23. Spis tabel______________________________________________________________________ 119
24. Załączniki _____________________________________________________________________ 120

Załącznik nr 1. Ankieta dla mieszkańców __________________________________________ 120
Załącznik nr 2. Ankieta dla przedsiębiorców ________________________________________ 123
Załącznik nr 3. Ankieta dla organizacji pozarządowych (NGO) __________________________ 127
Załącznik nr 4. Ankieta dla turystów, którzy odwiedzili Szklarską Porębę ________________ 130
Załącznik nr 5. Ankieta dla turystów, którzy jeszcze nie byli w Szklarskiej Porębie _________ 135
Załącznik nr 6. Lista lokalnych liderów partycypujących w pracach nad strategią promocji Miasta
Szklarska Poręba______________________________________________________________ 136
Załącznik nr 7. Dyplomy, certyfikaty ______________________________________________ 137

3

Strategia promocji Miasta Szklarska Poręba na lata 2020-2027

Wprowadzenie
Dokument „Strategia promocji Miasta Szklarska Poręba na lata 2020-2027”
ma charakter aktualizacji, jest naturalną konsekwencją oraz kontynuacją poprzedniej strategii promocji, tj. „Strategii promocji Miasta Szklarska Poręba na lata 2010-2020”. Poprzednia
strategia spełniła swoją rolę, sprawdziła się w realnych warunkach funkcjonowania samorządu, a wiele jej zapisów i założeń pomogło przez blisko dekadę, w wymagającym przedsięwzięciu promocji Szklarskiej Poręby. W tym czasie zachodziły płynne zmiany: miasta, rynku
turystycznego oraz oczekiwań mieszkańców i turystów. Nowa strategia jest odpowiedzią na
te przemiany, ale jednocześnie bazuje na zdobytym doświadczeniu i wiedzy. Okres obowiązywania dokumentu został intencjonalnie skorelowany z nowym okresem programowania
funduszy europejskich 2021-2027.
Jedną z przesłanek opracowania strategii jest konieczność określenia celów promocyjnych na następne lata, ale również potrzeba przeprowadzenia badań ankietowych kluczowych, z punktu widzenia promocji, grup docelowych. Ponadto dokument będzie pomocny
w kontekście aplikowania o środki europejskie z uwagi na zbieżność celów strategicznych
z najważniejszymi wewnętrznymi i zewnętrznymi dokumentami strategicznymi.
Za najważniejsze, z punktu widzenia promocji oraz zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego Miasta Szklarska Poręba, uznano poniższe cele:


Cel strategiczny 1 – wzmocnienie marki Szklarskiej Poręby;



Cel strategiczny 2 – wspieranie sfery przedsiębiorczości;



Cel strategiczny 3 – zwiększenie liczby turystów;



Cel strategiczny 4 – podniesienie poziomu tożsamości lokalnej mieszkańców;



Cel strategiczny 5 – poprawa miejskiej infrastruktury technicznej.
Materiał zawarty w strategii promocji powstał na bazie wyników badań ankietowych,

przeprowadzonych warsztatów strategicznych, spotkań zespołu roboczego, konsultacji społecznych. Ponadto wykorzystano dane Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, w ramach analizy desk reseach posiłkowano się literaturą przedmiotu oraz materiałami udostępnionymi przez Referat Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie.
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W tym miejscu należy podkreślić duże zaangażowanie, profesjonalizm oraz przygotowanie merytoryczne wszystkich pracowników Referatu Promocji Miasta, którzy byli wsparciem w procesie opracowania strategii na wszystkich etapach jej powstawania. Strategia
promocji ma pozostawać niezmiennie drogowskazem do sukcesu.

Podczas procesu opracowywania niniejszej strategii wybuchła pandemia wirusa SARSCoV-2 i wywoływanej nim choroby COVID-19. W Polsce pierwszy potwierdzony przypadek
zachorowania odnotowano 4 marca 2020 r. Panująca wciąż pandemia nie pozostanie bez
wpływu na proces promocji oraz samego rozwoju Szklarskiej Poręby w następnych latach.
Kryzys wywołany zmiana gospodarczymi wynikającymi z ogłoszenia stanu epidemii w Polsce
i pandemii na świecie uderzył mocno w branżę turystyczną, tak ważną dla całego miasta
i subregionu.
Przez ostatnich kilka lat sektor turystyczny w Polsce, w tym w Szklarskiej Porębie, rozwijał się dynamicznie, dając miejsca pracy, przynosząc do skarbu podatki, stwarzając warunki
do wypoczynku. Był i jest wizytówką rozwijającego się kraju, powodem do satysfakcji. Niektórych inwestycji turystycznych, uroków krajobrazu, zabytków, gościnności zazdroszczą nam
w całej Europie. Pamiętajmy również, że w sektorze turystycznym wytwarzane jest blisko
7 procent polskiego PKB oraz zapewnia on pracę dla ponad 700 tys. osób.
Dziś z uwagi na panującą pandemię koronawirusa przyszły ciężkie czasy, które jednak
kiedyś muszą minąć. Branża turystyczna ucierpiała mocno jako jedna z pierwszych, miejmy
nadzieję, że równie szybko będzie się odradzać.

Andrzej Raszkowski
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1.

Elementy diagnozy społeczno-ekonomicznej
W tym rozdziale opracowania przedstawione i omówione zostaną wybrane elementy

miejskiej diagnozy związane pośrednio lub bezpośrednio z promocją. W dużej mierze dotyczą, z uwagi na dostępność publicznych statystyk, obszaru turystyki. Analizy ogólnie odnoszą
się do l. 2010-19, czyli okresu obowiązywania poprzedniej strategii promocji. Ograniczeniem
w podanym okresie jest wspomniana wcześniej dostępność danych.
Poddając analizie liczbę turystycznych obiektów noclegowych, ogółem oraz całorocznych, można zauważyć, że ich liczba nie zmieniła się znacząco. Poważniejszy spadek mieliśmy
jedynie w roku 2015. Na przestrzeni badanych lat zwiększyła się o kilkadziesiąt tysięcy
(31.872) liczba udzielonych noclegów. Liczba dostępnych miejsc noclegowych ogółem wynosi
12.717 (dane Referatu Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie, stan na
grudzień 2019 r.).

Wykres 1. Turystyczne obiekty noclegowe ogółem (ob.)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego
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Wykres 2. Udzielone noclegi ogółem
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego

Wykres 3. Turyści zagraniczni ogółem (osoby)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego
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Wykres 4. Turyści zagraniczni z wybranych państw w 2018 r. (osoby)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego

Wykres 5. Wydatki samorządowe na turystykę ogółem (PLN)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego
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Intersujące wnioski przynosi analiza obecności turystów zagranicznych na terenie miasta. Ich liczba zwiększyła się z 6.149 do 6.902, natomiast udzielone im noclegi spadły o 4.972.
Oznacza to, że nie zawsze turyści nocują w mieście, co jest określonym sygnałem do działania
dla władz lokalnych oraz przedsiębiorców z branży turystycznej.
Spośród turystów zagranicznych zdecydowanie najczęściej miasto gościło Niemców. W
2018 r. stanowili oni blisko 68% wszystkich obcokrajowców. Na dalszych pozycjach rankingu
znaleźli się Czesi — 10%, Ukraińcy — 4% oraz Holendrzy 2%. Relatywnie niewielką grupę stanowią turyści z Rosji, którzy w mienionych latach byli bardziej widoczni w całych Sudetach
Zachodnich.
Wydatki samorządowe na turystykę (Dział 630), w odniesieniu do ujęcia budżetowego,
charakteryzują się dużą fluktuacją. W 2018 r. osiągnęły jednak najwyższą wartość na przestrzeni całej badanej dekady, co można uznać za dobry prognostyk na przyszłość.
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2.

Przesłanki przeprowadzenia oraz metodyka badań ankietowych
Jednym z głównych celów badań ankietowych była potrzeba poznania opinii na temat

szeroko rozumianej promocji, sektora turystyki oraz rozwoju społeczno-ekonomicznego
Szklarskiej Poręby. Badanie skierowane zostało do najważniejszych grup docelowych, potencjalnych obiorców strategii oraz działań promocyjnych, tj. mieszkańców, przedsiębiorców,
organizacji pozarządowych (NGO), turystów, którzy odwiedzili Szklarską Porębę oraz turystów, którzy jeszcze w tym mieście nie byli.
Uzyskana w ten sposób wiedza wykorzystana została do stworzenia strategii promocji, której
implementacja powinna z kolei przełożyć się finalnie na wzrost jakości życia mieszkańców
oraz pozostałych grup respondentów.
Nie mniej istotnym jest fakt, że dalsze części strategii bazują na uzyskanych w badaniu
wynikach oraz przedstawionych wcześniej elementach diagnozy społeczno-ekonomicznej.
Dotyczy to w szczególności analizy PESTEL, analizy SWOT, określenia markowych produktów
turystycznych, wpływu promocji na proces kształtowania i wzmacniania tożsamości lokalnej,
kierunków rozwoju działań promocyjnych, wizji i misji obszaru promocji, konstrukcji drzewa
celów, monitoringu i ewaluacji. Należy zauważyć, że badanie w takiej formule, w kontekście
strategii promocji miasta, zostało przeprowadzone po raz pierwszy. Jednocześnie nie wyklucza się prowadzenia dalszych badań w przyszłości, np. koncentrujących się na odbiorcach
zimowej oferty miasta, w przykładowym okresie grudzień-marzec.
Badania ankietowe, których wizualizacja wyników stanowi integralną część niniejszej
strategii, przeprowadzone zostały w okresie kwiecień-listopad 2019 r. Badanie przeprowadzone zostało przy współudziale oraz korekcie merytorycznej pracowników Referatu Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie. Ankiety kolportowane były na dwa sposoby: w tradycyjnej wersji papierowej oraz w formie ankiety internetowej, dystrybuowanej
również za pomocą mediów społecznościowych (LinkedIn, Facebook). Wszystkie osoby biorące udział w procesie badawczym przygotowane zostały pod względem merytorycznym oraz
organizacyjnym.
Badania objęły swoim zasięgiem pięć grup respondentów: mieszkańców miasta (50
os.); lokalnych przedsiębiorców (42 podmioty); organizacje pozarządowe (łącznie 20 stowa-
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rzyszeń i fundacji); turystów, którzy Szklarskiej Poręby (300 os.); turystów, którzy jeszcze nie
byli w Szklarskiej Porębie (80 os.)
Tytuły wykresów wizualizujących wyniki badań są jednocześnie pytaniami, które
otrzymywały poszczególne grupy respondentów, w takim ujęciu odbiorcy strategii, czytelnicy
są bliżej perspektywy osób biorących udział w badaniu.
Z uwagi na swój losowy charakter oraz okres ankietowania, który nie obejmował okresu zimowego, uzyskane wyniki należy traktować jako cenny materiał informacyjny, pomocniczy, ukierunkowujący, poznawczy, sygnalizujący opinię poszczególnych grup respondentów.
Należy również podkreślić, że zarówno samo badanie, jaki i sposób zliczania wyników
oraz ich prezentacja przeprowadzone zostały w sposób rzetelny z zachowaniem pełnej dbałości o dokładność i profesjonalizm.
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3.

Wyniki badania mieszkańców
Badanie mieszkańców miasta było szczególnie ważne, a ich opinie dają możliwość

skonfrontowania dotychczas prowadzonych działań z oczekiwaniami i sygnalizowanymi problemami do rozwiązania. Przywołać należy wciąż aktualny zapis z poprzedniej strategii promocji podkreślający, iż mieszkańcy Szklarskiej Poręby są jej największym bogactwem i zasobem. Ponadto wszystkie działania podejmowane przez władze samorządowe powinny
w efekcie finalnym przekładać się na wzrost jakości życia mieszkańców.
Większość mieszkańców (54%) uważa, że jakość życia w Szklarskiej Porębie jest korzystna, przeciwnego zdania jest 36%. Interesującym jest postrzeganie miasta przez pryzmat
wypoczynku i rozpoznawalności (świadomości marki). Te pozycje były zdecydowanie najczęściej wymieniane. Miasto nie ma dla mieszkańców związków z zamożnością, komfortem
i kreatywnością. Wśród najczęstszych, pierwszych skojarzeń wymieniano z kolei Wodospad
Kamieńczyka, Szrenicę, Zakręt Śmierci, Wodospad Szklarki, Jakuszyce.

Wykres 6. Czy dobrze żyje się w Szklarskiej Porębie?
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Wykres 7. Szklarska Poręba to… (maksymalnie 3 odpowiedzi)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Ponadto mieszkańcy odpowiedzieli, że Szklarska Poręba to: mój dom; w sezonie tłok,
po sezonie pustka; dobre miejsce na Ziemi; nieżyczliwość; góry; zaniedbane centrum miasta,
brak chodników; kongestia transportowa; natura.
Na pytanie co ułatwiłoby Panu/i mieszkanie w Szklarskiej Porębie, uzyskano następujące
wskazania (uszeregowane w kolejności od najczęściej pojawiających się):


lepsza infrastruktura komunikacyjna, stan dróg,



uregulowanie spraw z niekontrolowaną budową obiektów noclegowych, duże płatne
parkingi, porządek w mieście,



zmniejszenie ruchu pojazdów,



obwodnica miasta,



większy szacunek między ludźmi, życzliwości,



zniżki na lokalne atrakcje,



kino,



mniej dużych obiektów noclegowych, więcej parkingów,



łatwiejszy dostęp do usług medycznych.
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Wykres 8. Pierwsze skojarzenia ze Szklarską Porębą (maksymalnie 5 odpowiedzi)?
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0,0%

Sudeckie Centrum Kultury i Sztuki

0,0%

Ogród DUCHA GÓR

0,0%

Model Układu Słonecznego

0,0%

Kościół cmentarny

0,0%

Czerwona Jama

0,0%

Galeria Fotografii Artystycznej

0,0%

Krzywe Baszty

0,0%

0,0%

5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Wykres 9. Jak często korzysta Pan/i z infrastruktury sportowej?

obiekty sportowe („orlik”, siłownia
plenerowa itp.)

4%
6%

28%

14%
18%

szlaki piesze

22%

12%
14%

SkiArena Szrenica — centrum
narciarstwa zjazdowego

6%
0%

wcale

38%

rzadko
36%

czasem
często

22%

12%
16%
10%

10%

20%

bardzo często

42%

16%

6%

Polana Jakuszycka — centrum
narciarstwa biegowego

24%

20%

10%

szlaki rowerowe

40%

14%
14%

56%
30%

40%

50%

60%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Mieszkańcy najczęściej korzystają ze szlaków pieszych. Na pytanie jakiej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej brakuje w Szklarskiej Porębie uzyskano odpowiedzi:


basenu-kąpieliska (najczęstsza odpowiedź),



basenu z ozonowaną wodą,



lodowiska,



placów zabaw,



siłowni na świeżym powietrzu,



tras narciarskich,



transportu miejskiego na stoki,



kina,



lodowiska,



ścieżek rowerowych,



centrum fitness.
Odnośnie wydarzeń, w których biorą udział respondenci najczęściej odpowiadali: kon-

certy (najwięcej wskazań), wystawy, imprezy miejskie, Trójka Górą.
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Wykres 10. Czy bierze Pan/i udział w wydarzeniach organizowanych w Szklarskiej Porębie?
44,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
24,0%
25,0%
20,0%
14,0%
15,0%
10,0%

12,0%

6,0%

5,0%
0,0%
bardzo często

często

czasem

rzadko

wcale

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Odpowiedzi na pytanie jakich atrakcji brakuje w Szklarskiej Porębie (uszeregowane
w kolejności od najczęściej udzielanych):


basenu,



kina,



Aquaparku,



placów zabaw,



sali widowiskowej,



lodowiska całorocznego,



siłowni plenerowych,



wystaw artystycznych,



koncertów,



jest wystarczająco atrakcji.
Należy zauważyć, że relatywnie niewielu mieszkańców często bierze udział w miejskich

wydarzeniach (30%). Jest to wskazanie do podjęcia działań na rzecz aktywizacji mieszkańców
w tym zakresie.
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Wykres 11. Które z haseł/nazw słyszy Pan/i najczęściej (produkty turystyczne, atrakcje)?

Mekka biegaczy

6%
8%

Walonowie

8%
8%

30%
26%
30%
20%
20%

44%

12%
16%

Kolej izerska

58%

10%

4%

20%
20%

Park linowy TROLLANDIA
2%

52%

6%
10%

22%
24%

Rodzinny Park Rozrywki ESPLANADA
10%

34%

4%
DINOPARK

Sudeckie Centrum Kultury i Sztuki

36%

12%

4%

24%

0%
0%
6%
12%
10%
16%

28%
24%
22%

wcale
rzadko

0%
0%

Wodospad Kamieńczyka

40%
36%

28%
26%
28%

LEŚNA HUTA

Dom Gerharta i Carla Hauptmannów

12%

40%
40%

32%
28%
16%

Mineralogiczna Stolica Polski

6%
4%
4%

34%

28%
24%

Magiczny Szlak Ducha Gór
8%
0%
0%

Bieg Piastów

20%
2%
4%

Wodospad Szklarki

2%

36%

54%

36%
34%

14%
18%

0%

40%

26%

24%

Rowerowa Kraina
6%

Polana Jakuszycka — centrum narciarstwa biegowego

40%

26%

12%
38%

0%
2%

Stolica Radiowej Trójki

10%

20%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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44%

42%
40%

16%
0%

bardzo często

28%
34%
32%

2%
4%

SkiArena Szrenica — centrum narciarstwa zjazdowego

czasem

48%

często

0%
0%

Skwer Radiowej Trójki

44%

30%

40%

50%

60%
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Wykres 12. Jak dowiaduje się Pan/i o nowych atrakcjach turystycznych w Szklarskiej Porębie (maksymalnie
3 odpowiedzi)?

54,0%

Internet

52,0%

znajomi/sąsiedzi

48,0%

tablice informacyjne
20,0%

ulotki
14,0%

gazety

12,0%

w pracy

8,0%

radio
telewizja

6,0%

inaczej (newsletter)

2,0%

aplikacja mobilna BLISKO

2,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Wykres 13. Jaki wpływ mają na Pana/i życie obiekty noclegowe (apartamenty, hotele, aparthotele)?

28,0%
40,0%

zły
dobry
żaden

32,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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W kontekście obiektów noclegowych pojawiały się również opinie: za dużo ludzi paraliż
miasta; Szklarska Poręba tętni życiem; goście oraz turyści to praca; brak miejsc parkingowych; niskie ciśnienie wody; ekspansywna rozbudowa; miasto traci urok.
Odnotowane opinie w zakresie wynajmu mieszkań turystom: nieuczciwa konkurencja,
zwiększone zapotrzebowanie na prąd, gaz, wodę; turyści zostawiają pieniądze; jest coraz
więcej ludzi w Szklarskiej Porębie, tłok; duże kolejki w sklepach, korki; za dużo śmieci; hałas.
W nawiązaniu do haseł, nazw, które określają poszczególne produkty turystyczne,
atrakcje mieszkańcy najczęściej słyszą: Wodospad Kamieńczyka, Bieg Piastów, Polana Jakuszycka, SkiArena Szrenica. O nowych atrakcjach turystycznych dowiadują się właściwie
z trzech źródeł: Internet, znajomi (sąsiedzi), tablice informacje. Nieco zaskakująca jest tak
wysoka pozycja wspomnianych tablic, dorównujących popularnością Internetowi. Aż 34%
mieszkańców stwierdza, że wynajem mieszkań turystom ma niekorzystny wpływ na ich życie,
co w znanej miejscowości turystycznej jest kwestią wymagającą przemyśleń i odpowiednich
działań w dłuższej perspektywie.

Wykres 14. Jaki wpływ ma na Pana/i życie wynajem mieszkań turystom?

34,0%
40,0%
zły
dobry
żaden

26,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Wykres 15. Co może negatywnie wpłynąć na życie w Szklarskiej Porębie (maksymalnie 3 odpowiedzi)?

52,0%

koszty mediów

48,0%

wysokie ceny

46,0%

zanieczyszczenie środowiska
nadmiar turystów

24,0%

bezrobocie

24,0%
18,0%

spadek liczby turystów
kryzys gospodarczy

14,0%

miejscowe podatki

14,0%
10,0%

coś innego (słaba infrastruktura drogowa)
0,0%

10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Wykres 16. Czy na poziom życia w Szklarskiej Porębie wpływa jej promocja poza miastem?

42,0%

45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%

22,0%

20,0%

20,0%
15,0%
8,0%

10,0%

8,0%

5,0%
0,0%
zdecydowanie
tak

raczej tak

trudno
powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Wykres 17. Płeć respondentów

44,0%

kobieta
mężczyzna
56,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Wykres 18. Wiek respondentów
2,0%

2,0%

18-25 lat
42,0%

34,0%

26-35 lat
36-50 lat
51-65 lat
powyżej 65 lat

20,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Wykres 19. Jaka jest Pana/i aktywność zawodowa?
2,0%

2,0%

4,0%
jestem bezrobotny(a)
pracuję dorywczo

14,0%

jestem pracodawcą

44,0%

prowadzę działalność
gospodarczą
pracuję zatrudniony(a) u
pracodawcy
34,0%

jestem na emeryturze/rencie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Wykres 20. Czy planuje Pan/i zmianę miejsca zamieszkania?

30,0%

tak
nie

70,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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W kontekście swojej jakości życia mieszkańcy generalnie obawiają się trzech kwestii:
kosztów mediów, powiązanych z nimi wysokich cen ogółem oraz zanieczyszczenia środowiska. Przez kilka ostatnich lat inflacja w wymiarze krajowym oraz regionalnym była niska, zdarzały się nawet okresy deflacji (2016 r.). Jest wysoce prawdopodobne, że ceny dóbr i usług
będą szybciej rosły w najbliższych latach. Lokalne działania zaradcze mają ograniczony zasięg
z uwagi na, w dużej mierze, zewnętrzne (ponadlokalne) uwarunkowania procesów inflacyjnych. O dużej dojrzałości mieszkańców świadczą ich obawy o zanieczyszczenie środowiska.
Problematyka zrównoważonego rozwoju, uwzględniająca również zagadnienia środowiskowe, będzie niewątpliwie zyskiwać na znaczeniu w Szklarskiej Porębie. Mieszkańcy najmniej
obawiają się kryzysu gospodarczego oraz miejscowych podatków. Korelacja pomiędzy zewnętrzną promocją Szklarskiej Poręby a poziomem życia nie jest zbytnio dostrzegana, większość respondentów jej nie dostrzega.
Odnośnie analizy struktury respondentów, w badaniu przeważały kobiety, 56% do 44%.
Największymi grupami pod względem wieku były osoby z przedziałów 36-50 lat oraz powyżej
65 lat. Stosunkowo najmniej licznie reprezentowane były najmłodsze grupy mieszkańców.
W kontekście aktywności zawodowej najwięcej respondentów jest na emeryturze lub rencie,
pracuje zatrudniona u pracodawcy, prowadzi działalność gospodarczą. Zdecydowana większość mieszkańców miasta — 70% nie planuje wyprowadzki, co jest jednoznacznie pozytywnym wskazaniem.
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4.

Wyniki badania przedsiębiorców
Przedsiębiorcy mają znaczący wpływ na gospodarkę oraz sferę społeczną miasta. Two-

rzą i zapewniają miejsca pracy, odprowadzają podatki, wzbogacają kreatywny kapitał ludzki.
Mają również realny wpływ i współtworzą ofertę promocyjną miasta. Jednocześnie sami stanowią wizytówkę Szklarskiej Poręby, wzmacniają jej markę i wizerunek. Większość przedsiębiorców, łącznie ponad 40%, dobrze ocenia warunki prowadzenia biznesu w mieście. Przeciwnego zdania jest tylko 19,1%. Oczywiście nawet przy takim wyniku istnieje przestrzeń do
poprawy sytuacji sektora lokalnego biznesu. Zdecydowana większość firm widzi natomiast
korelację pomiędzy działaniami promocyjnymi a prowadzoną działalnością gospodarczą. Innymi słowy dostrzegają oni znaczenie promocji miasta dla biznesu.
Przedstawiciele sektora biznesu uznali, że promocja Szklarskiej Poręby powinna być
prowadzona w trzech głównych kierunkach: atrakcji turystycznych i zabytków, sportu oraz
produktów lokalnych (regionalnych). Największy bezpośredni wpływ firmy mają niewątpliwie
na ofertę lokalnych produktów. Za najdogodniejszą formę informowania o wydarzeniach
i atrakcjach turystycznych uznano Internet, w dalszej kolejności tablice informacyjne.

Wykres 21. Jak ocenia Pan/i warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w Szklarskiej Porębie?

45,0%

40,5%
38,1%

40,0%
35,0%
30,0%
25,0%

16,7%

20,0%
15,0%
10,0%
5,0%

2,4%

2,4%

0,0%
bardzo dobrze

dobrze

średnio

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Wykres 22. Czy Pana/i zdaniem działania promocyjne wpływają na prowadzoną działalność gospodarczą?

35,0%

33,3%
28,6%

30,0%

26,2%

25,0%
20,0%
15,0%
9,5%
10,0%
2,4%

5,0%
0,0%
zdecydowanie
tak

raczej tak

trudno
powiedzieć

raczej nie

zdecydowanie
nie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Wykres 23. W jakich kierunkach powinna być prowadzona promocja Szklarskiej Poręby w najbliższych latach
(maksymalnie 3 odpowiedzi)?

73,8%

atrakcje turystyczne i zabytki
64,3%

sport

61,9%

produkty lokalne, regionalne
23,8%

marketing eventowy
markowe produkty turystyczne

16,7%

sektor kultury

16,7%

turystyka biznesowa i konferencyjna

14,3%

spa&wellness

14,3%

promocja przedsiębiorczości

14,3%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Wykres 24. Proszę podać najdogodniejsze sposoby informowania Pana/i o wydarzeniach i atrakcjach turystycznych w Szklarskiej Porębie (maksymalnie 3 odpowiedzi)?

85,7%

internet
45,2%

tablice informacyjne, banery
radio

23,8%

kontakt osobisty

23,8%
21,4%

gazety i czasopisma

14,3%

telewizja

11,9%

aplikacja BLISKO
4,8%

inne (promocja bezpośrednia)

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Wykres 25. Marka „Szklarska Poręba” to… (maksymalnie 3 odpowiedzi)

wypoczynek
natura
rozpoznawalność
tradycja
coś innego
kapitał ludzki
kreatywność
korzystny wizerunek
dobre ceny
satysfakcja
wysoka jakość
prestiż
przynależność
komfort
nowoczesność
samorealizacja
duma
zrównoważony rozwój
bezpieczeństwo
zamożność

76,2%
66,7%
38,1%
23,8%
9,5%
9,5%
7,1%
7,1%
4,8%
4,8%
4,8%
4,8%
2,4%
2,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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60,0%

70,0%

80,0%
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Respondenci uznali, że marka miasta to przede wszystkim wypoczynek (76,2%), ale
również natura (66,7%) i rozpoznawalność (38,1%). W pytaniu dotyczącym marki Szklarska
Poręba pojawiły się jeszcze następujące wskazania: korki, zatłoczone miasto, brak parkingów, tłumy ludzi, w zimie zaśnieżone drogi (najczęstsze odpowiedzi); źle utrzymane drogi;
niepowtarzalna legendarna i magiczna kraina Ducha Gór; bałagan wizualny i urbanistyczny,
bezmyślna zabudowa.
Szkodliwym dla rozwoju biznesu w mieście może być zły stan infrastruktury (technicznej), wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej, brak pracowników, dostępność
systemu komunikacji. Na wspomniane koszty, lokalne środowisko (w tym władze lokalne) ma
mocno ograniczony wpływ. Pozostałe kwestie są możliwe do poprawy. Budującym jest, że
ponad 88% firm postrzega Szklarską Porębę jako miasto rozwojowe.

Wykres 26. Co może negatywnie wpłynąć na prowadzenie działalności gospodarczej w Szklarskiej Porębie
(maksymalnie 3 odpowiedzi)?

64,3%

stan infrastruktury
47,6%

wysokie koszty działalności gospodarczej

40,5%

brak pracowników
28,6%

komunikacja z miastem/w mieście
16,7%

niestabilne prawo
zanieczyszczenie środowiska

9,5%

zmienność klimatu

9,5%

nadmiar turystów

9,5%

konkurencja innych gmin

9,5%

zmiany rynku pracy

9,5%

niedobór turystów

7,1%

kryzys gospodarczy

7,1%

coś innego (apartamentowce)

4,8%

wysokie ceny

4,8%
2,4%

zmiany cen usług
inflacja

0,0%

droższe kredyty

0,0%
0,0%

10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Wykres 27. Czy Szklarska Poręba jest miastem o znaczącym potencjale rozwojowym?

50,0%

47,6%

45,0%

40,5%

40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%

9,5%

10,0%
2,4%

5,0%

0,0%

0,0%
zdecydowanie
tak

raczej tak

trudno
powiedzieć

raczej nie

zdecydowanie
nie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Wykres 28. Czy inwestowanie w promocję przekłada się na rozwój społeczno-ekonomiczny Szklarskiej Poręby?

50,0%

47,6%
42,9%

45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%

9,5%

10,0%
5,0%

0,0%

0,0%

0,0%
zdecydowanie
tak

raczej tak

trudno
powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Bardzo ważnych informacji dostarcza odpowiedź na pytanie o inwestowanie w promocję a rozwój miasta. Taką pozytywną zależność dostrzega ponad 90% przedstawicieli świata
biznesu, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość.
Na otwarte pytanie dotyczące brakującej infrastruktury służącej turystyce w Szklarskiej
Porębie uzyskano następujące odpowiedzi (uszeregowane w kolejności od najczęściej udzielanych):


transport publiczny, rozładowanie korków, brak parkingów,



parkingi, obwodnica, efektywniejsze odśnieżanie,



nowe trasy narciarskie,



ogólnodostępny obiekt sportowy,



deptak w centrum, aquapark, parking z prawdziwego zdarzenia, skibus,



sala koncertowa,



sprawna komunikacja miejska, tereny rekreacyjne, zielone o charakterze wypoczynkowym , mniejsze wyciągi narciarskie, parkingi, dowóz na wyciąg,



obwodnica, nowe chodniki, darmowe skibusy, stworzenia zamkniętego dla ruchu deptaku,



transport miejski w tym skibusy zimą, obwodnica miasta, małe wyciągi w całym mieście
np. na terenach gminnych w mniej zabudowanych dzielnicach, basen zewnętrzny do
wykorzystania w lecie,



rozbudowa lub budowa nowych wyciągów i tras narciarskich, obwodnica zmniejszająca
korki w sezonie, lepsza komunikacji w samym mieście,



dobra infrastruktura drogowa, parkingowa, dbałości o czystość, ład i spójność na ulicach miasta, brak infrastruktury informacyjnej, znaków i drogowskazów prowadzących
do atrakcji turystycznych z określeniem odległości i czasu przejścia, znaków informujących o wolnych miejscach parkingowych,



aquapark, rozbudowa Ski Areny o obsługę rowerów, sala w której można organizować
np. kabarety, koncerty,



basen 25-metrowyo i boisko do piłki nożnej.
Praktycznie wszystkie lokalne firmy informują swoich klientów o atrakcjach Szklarskiej

Poręby, chętnie również korzystają z darmowych materiałów informacyjno-promocyjnych.
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Wykres 29. Czy informuje Pan/i swoich gości/klientów o możliwościach spędzania czasu wolnego oraz wydarzeniach w Szklarskiej Porębie?

0,7

66,7%

0,6
0,5
0,4
0,3
19,0%
0,2

14,3%

0,1
0,0%

0,0%

0
bardzo często

często

czasem

rzadko

wcale

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Wykres 30. Czy korzysta Pan/i z darmowych materiałów informacyjno-promocyjnych (ulotki, informatory,
mapy itp.) dostępnych w Informacji Turystycznej?

0,7

66,7%

0,6
0,5
0,4
0,3
19,0%
0,2
9,5%
0,1

4,8%
0,0%

0
bardzo często

często

czasem

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Wykres 31. Jak ocenia Pan/i poszczególne produkty turystyczne?

Karkonoski Park Narodowy
Mekka biegaczy
Walończycy
Mineralogiczna Stolica Polski
bardzo źle
Magiczny Szlak Ducha Gór

źle
ani dobrze ani źle

Bieg Piastów

dobrze

SkiArena Szrenica – centrum
narciarstwa zjazdowego

bardzo dobrze

Rowerowa Kraina
Polana Jakuszycka — centrum
narciarstwa biegowego
Stolica Radiowej Trójki
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Wykres 32. Czy w materiałach promocyjnych (np. mapki, informatory) powinny znajdować się reklamy?

9,5%

tak
nie
52,4%

38,1%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

31

nie wiem

Strategia promocji Miasta Szklarska Poręba na lata 2020-2027

Wykres 33. Czy uważa się Pan/i za współautora oferty turystyczno-kulturalnej Szklarskiej Poręby?

38,1%

40,0%
35,0%
30,0%

28,6%

25,0%
19,0%
20,0%
15,0%
9,5%
10,0%
4,8%
5,0%
0,0%
zdecydowanie
tak

raczej tak

trudno
powiedzieć

raczej nie

zdecydowanie
nie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Wykres 34. Czy przedsiębiorcy powinni partycypować w kosztach promocji miasta?

11,9%

tak
50,0%

nie
nie wiem

38,1%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Połowa przedsiębiorców uznała, ze powinna partycypować w kosztach promocji Szklarskiej Poręby, przeciwnego zdania było ponad 38% badanych. Przedsiębiorcy, którzy stwierdzili, że chcą partycypować w kosztach promocji miasta wskazali następujące formuły tej
partycypacji:


finansowo lub w formie barterowej, udostępniania zasobów (najczęstsza propozycja),



udział w kosztach, współorganizacja projektów, prywatne reklamy,



darmowe skibusy jak w Alpach,



bez faworyzowania dużych obiektów, wybranych spółek,



w formie składki finansowej, nawet niewielkiej, ale przeznaczonej na konkretny cel,
np. reklamę w telewizji, jednakże nie może to być forma kolejnego utrudniania prowadzenia działalności gospodarczej i narzucania danin ciężkich do udźwignięcia,



pobierając opłatę klimatyczną, dofinansowywać drukowanie mapek, folderów itp.,



w postaci podatków płaconych od prowadzonej działalności,



procent vs. ilość miejsc noclegowych,



forma do ustalenia, może być opłata od wielkości przedsiębiorstwa, sponsoring wydarzeń, udział w targach,



pieniądze plus udostępnienie swoich kanałów informacyjnych oraz noclegi dla gości
ważnych dla promocji miasta.
Najlepiej ocenione przez przedsiębiorców produkty turystyczne to Bieg Piastów, Pola-

na Jakuszycka oraz Stolica Radiowej Trójki. Najgorzej natomiast — Mineralogiczna Stolica
Polski. Większość respondentów (52,4%) akceptuje reklamy w materiałach promocyjnych,
choć przeciwnych temu jest ponad 38% badanych. Zdecydowana większość przedsiębiorców
(66,7%) uważa się za współautorów oferty turystyczno-kulturalnej Szklarskiej Poręby. Jest to
ważne wskazanie ponieważ pokazuje przywiązanie, dbałość i odpowiedzialność za miejsce
prowadzenia swojego biznesu. Ponadto prawie wszyscy przedsiębiorcy odpowiedzieli, że
włączają się w działania promocyjne prowadzone przez miasto. Różna była tylko częstotliwość tego zaangażowania.
Firmy skłonne byłyby uznać wprowadzenie uniwersalnej opłaty turystycznej (ponoszona przez turystów) na rzecz rozwoju turystyki. Dodatkowo gotowe byłyby przystąpić do lokalnej organizacji turystycznej (stowarzyszenia) oraz opłacać składkę członkowską w kwocie
100-150 zł rocznie.
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Wykres 35. Czy włącza się Pan/i w działania promocyjne prowadzone przez Szklarską Porębę?
33,3%

0,35

31,0%

0,3
0,25

23,8%

0,2
0,15
0,1

7,1%
4,8%

0,05
0
bardzo często

często

czasem

rzadko

wcale

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Przedsiębiorcy określili, że stosują następujące rodzaje promocji w procesie prowadzenia działalności gospodarczej (uszeregowane w kolejności od najczęściej określanych):


promocja w Internecie,



prasa, Internet i ulotki,



promocja bezpośrednia, media, portale społecznościowe, działania kulturalne,



udział w targach, sponsoring,



strona internetowa, social media, eventy promocyjne w kraju i zagranicą,



marketing szeptany,



reklama internetowa, premiowanie stałych klientów, promocje cenowe,



billboardy, social media, reklama internetowa,



proponując dodatkowe usługi np. instruktorskie (narciarskie, nordic walking),



zachęcamy do dłuższych pobytów w Szklarskiej Porębie dając turystom dobę wypoczynku gratis, w okresach posezonowych obniżamy ceny, rozdajemy materiały informacyjne, nawiązujemy współpracę z innymi przedsiębiorcami organizując karty rabatowe, promujemy zdjęcia i informacje z naszego regionu poprzez social media,



rabaty na wybrane terminy, darmowe gadżety.
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Wykres 36. Czy w miejsce opłaty miejscowej (tzw. klimatycznej) i uzdrowiskowej powinna zostać wprowadzona uniwersalna opłata turystyczna (ponoszona przez turystów) na rzecz rozwoju turystyki w ramach jednostek samorządu terytorialnego?

31,0%
tak
nie
69,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Wykres 37. Czy Państwa przedsiębiorstwo byłoby gotowe przystąpić jako członek zwyczajny do lokalnej organizacji turystycznej (stowarzyszenia) i w konsekwencji opłacać składkę członkowską?

21,4%

tak
nie

78,6%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Wykres 38. Jakiej wysokości powinna być kwota rocznej składki członkowskiej w lokalnej organizacji turystycznej (stowarzyszeniu) w PLN?

28,6%

150
26,2%

100
9,5%

60
600

7,1%

250

7,1%

200

7,1%

50

7,1%
4,8%

1000
2000
0,0%

2,4%
5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Zapytano przedsiębiorców na jaki cel powinny być przeznaczone fundusze będące
w dyspozycji Lokalnej Organizacji Turystycznego (stowarzyszenia), pochodzące ze składek
członkowskich oraz dochodów z tytułu pobierania opłaty miejscowej (turystycznej). Udzielono następujących odpowiedzi:


na działania promocyjne, wydarzenia kulturalne, tworzenie nowych produktów turystycznych (najczęstsza odpowiedź),



korzyść dla mieszkańców po sezonie turystycznym,



na promocję na targach, wsparcia najważniejszych wydarzeń promujących,



uczestnictwo w targach, budowę ścieżek rowerowych, organizację imprez masowych,



eventy, utrzymanie i konserwację drobnej infrastruktury,



wydarzenia kulturalne, koncerty, imprezy lokalne, animacje w trakcie wakacji,



na działania związane wyłącznie z promocją miasta, na eventy promujące wydarzenia
sportowe, kulturalne i turystyczne, święto miasta, targi, na artykuły sponsorowane,
konkursy

dla

turystów,

promocję

zagranicą,

z sąsiadującymi państwami.
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Wykres 39. Jaką prowadzi Pan/i działalność gospodarczą (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)?

gastronomiczną

21,4%

hotelarską — obiekt 61-100 m.n.

21,4%
16,7%

hotelarską — obiekt 11-30 m.n.
handlową

11,9%

hotelarską — obiekt 31-60 m.n.

11,9%

instruktorską (narciarską i inną)

9,5%

atrakcję turystyczną / obiekt rozrywki rodzinnej

9,5%
9,5%

wypożyczalnię sprzętu turystycznego (narty,…
hotelarską — obiekt pow. 100 m.n.

9,5%

hotelarską — obiekt do 10 miejsc noclegowych

9,5%
7,1%

biuro turystyczne i usł. przewodnickie
4,8%

krótkoterminowy wynajem lokalów
2,4%

inną (szkolenia sportowe)
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Wykres 40. Czy turystyka jest Pana/i podstawową działalnością gospodarczą?

26,2%

tak
nie

73,8%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Wykres 41. Liczba zatrudnionych (średniorocznie)

23,8%

3
14,3%

2
6

11,9%

1

11,9%

12

9,5%

5

9,5%
4,8%

0
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2,4%

30

2,4%

25

2,4%

20

2,4%

15

2,4%

8

2,4%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Wykres 42. Czy jest Pan/Pani mieszkańcem Szklarskiej Poręby?

35,7%
tak
nie
64,3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Wykres 43. Jeśli jest Pan/i mieszkańcem/ką Szklarskiej Poręby, to od którego roku?

16,7%

2010
2011

14,3%

2004

14,3%

1999

11,9%

1985

11,9%

2008

7,1%

2000

7,1%

2017

4,8%

2015

4,8%

1970

4,8%
2,4%

1960
0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Większość badanych przedsiębiorców prowadzi działalność gastronomiczną oraz hotelarską, w dalszej kolejności handlową. Blisko 74% respondentów określa turystykę jako swoją
podstawową działalność. Najwięcej firm biorących udział w badaniu zatrudnia średniorocznie
2-3 osoby, są to więc mikroprzedsiębiorstwa. Większość respondentów mieszka w Szklarskiej
Porębie.
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5.

Wyniki badania organizacji pozarządowych (NGOs)
Organizacje pozarządowe (Non-Governmental Organisations — NGOs) są istotnym

elementem w złożonym procesie rozwoju lokalnego. Mają potencjalny wpływ na aktywizowanie miejskiej społeczności, przy tym stanowią narzędzie realizacji endogenicznych projektów, również dotyczących promocji. Innymi słowy organizacje pozarządowe, obok sektora
biznesu i samorządu terytorialnego, stanowią nieodłączny komponent i są kreatorami procesów rozwoju lokalnego. Poprzez swoją aktywność, pomagają uzyskiwać konsensus, zgodę
społeczną dla ważnych lokalnych projektów. Zdecydowana większość przedstawicieli organizacji pozarządowych stwierdziła, że działalność społeczna w mieście jest na średnim poziomie. Jednocześnie 80% stwierdza, że siedziba w Szklarskiej Porębie jest generalnie ułatwieniem działalności. Prawie wszyscy respondenci stwierdzają, że miasto zyskuje na działalności
NGOs. Ocena wpływu pomocy udzielanej organizacją społecznym przez miasto na komfort
życia mieszkańców nie jest już tak jednoznaczna — 25% badanych tego wpływu nie dostrzega. Współpracę poszczególnych organizacji z miastem połowa badanych ocenia dobrze,
a połowa średnio.

Wykres 44. Na terenie Szklarskiej Poręby działalność społeczna jest…

15,0%
25,0%

łatwa
ani łatwa ani trudna
trudna

60,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Wykres 45. Czy siedziba Pana/i organizacji w Szklarskiej Porębie ułatwia działalność?

20,0%
35,0%
bardzo
trochę
wcale

45,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Wykres 46. Czy siedziba Pana/i organizacji ułatwia współpracę z innymi organizacjami społecznymi?

25,0%
35,0%
bardzo
trochę
wcale

40,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Wykres 47. Czy Szklarska Poręba zyskuje na działalności organizacji społecznych?
70,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%

10,0%

10,0%

10,0%
0,0%
0,0%
zdecydowanie
tak

raczej tak

trudno
powiedzieć

raczej nie

zdecydowanie
nie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Wykres 48. Czy pomoc organizacjom społecznym udzielana przez miasto przekłada się na komfort życia
mieszkańców?
35,0%
35,0%
30,0%
30,0%
25,0%
20,0%
20,0%
15,0%
10,0%
10,0%
5,0%
5,0%
0,0%
zdecydowanie
tak

raczej tak

trudno
powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Wykres 49. Jak ocenia Pan/i współpracę swej organizacji z Miastem Szklarska Poręba?
5,0%

50,0%

dobrze
ani dobrze, ani źle

45,0%

źle

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Przedstawicielom organizacji pozarządowych zadano ponadto pytanie: czy ich organizacja miewa problemy we współpracy z miastem (władzami lokalnymi). Udzielili następujących odpowiedzi:


nie ma problemów (najczęstsza odpowiedź),



brak kontaktu z urzędnikami, niechęć do wspólnych działań,



obojętność, brak zrozumienia ze strony władz miasta dla potencjału tkwiącego w NGO
i różnych możliwości dla jego wykorzystania w realizacji polityk gminnych,



Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu zostało zawiązane ze względu na odczucie braku
działań w tym zakresie, mamy nadzieję, że trwała współpraca zostanie nawiązana,



brak własnego pomieszczenia na spotkania,



brak strategii rozwoju miasta pod kątem polityki we współudziale z organizacjami NGO,
miasto nie widzi korzyści, które mogłoby wypracować z takimi organizacjami, czasami
traktuje wspomniane organizacje jak balast finansowy,



za małe dotacje z UM na organizację spotkań.

Przedstawiciele NGO wymienili również korzyści jakie przynosi współpraca z Miastem:


dofinansowanie działalności (najczęstsza odpowiedź),



promocja oraz praca podczas naszych wydarzeń,
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współpraca ułatwia organizację imprez,



zakup sprzętu i wyposażenia, dotacje na działalność statutową.

Organizacje pozarządowe oczekują następującej pomocy ze strony Miasta:


zwiększenia pomocy finansowej (najczęstsza odpowiedź),



finansowej, merytorycznej i organizacyjnej,



większego zaangażowania, współpracy, otwartości na rozwiązywanie realnych problemów istniejących w przestrzeni miejskiej i wśród mieszkańców, zmniejszenia skali działań pozornych, a większego realnego działania i współpracy, realizacji uwag wnoszonych przez stowarzyszenia do gminnych programów, pozytywnego stymulowania społecznego zaangażowania mieszkańców i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w mieście,



opracowywanie modeli zagospodarowania przestrzeni miasta w zgodzie z zasadami
zrównoważonego rozwoju, poszanowania dziedzictwa historycznego, kulturowego
i przyrodniczego Szklarskiej Poręby, większej aktywności na tym polu,



promocyjnej, finansowej i pośrednictwa w kontaktach z innymi organizacjami,



pomoc w pozyskaniu i utrzymaniu własnego lokalu,



wsparcia w pozyskiwaniu sponsorów, pomoc i wsparcie w działaniach bieżących
np. pomoc w organizacji transportu,



większych środków finansowych w ramach projektów, pomoc księgowego i koordynatora, czytelnych zasad dofinansowania,



jasnych zasad przydziału środków [finansowych] dla NGO.

NGO mogą i chcą podzielić się z Miastem zasobami:


osobowymi, sprzętowymi (najczęstsza odpowiedź),



posiadamy kadrę trenerską przygotowaną i chętną do pracy,



zasobami ludzkimi, doświadczeniem, wiedzą,



wiedza, pomysły, sieć kontaktów społecznych,



promocja, ludzie (ich wiedza, doświadczenie, kontakty), dobra lokalizacja,



reklama miasta, poprawienie wizerunku miasta w ogólnopolskim odbiorze,



wiedzą i umiejętnością pisania wniosków, znajomością lokalnych potrzeb,



doświadczeniem, znajomością tras rowerowych.
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Wykres 50. Czy Pani/i organizacja korzysta ze wsparcia sponsorów (materialnego rzeczowego lub finansowego)?
5,0%

20,0%

często
czasami
wcale

75,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Wykres 51. Czy Pana/i organizacja korzysta z publicznego finansowania zewnętrznego (można zaznaczyć
więcej niż jedną odpowiedź)?

30,0%

funduszów UE
funduszów wojewódzkich/powiatowych

25,0%

funduszów rządowych

25,0%
15,0%

innego (dotacje od sponsorów, firm)
10,0%

zbiórek publicznych
innych funduszów zagranicznych
0,0%

5,0%
5,0%

10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Należy zauważyć, że 80% organizacji pozarządowych korzysta ze wsparcia sponsorów,
na różnym poziomie intensywności oraz częstotliwości. Najczęstszymi, zewnętrznymi źró-
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dłami finansowania publicznego są fundusze Unii Europejskiej oraz fundusze wojewódzkie
i powiatowe, fundusze rządowe. Tylko 45% przedstawicieli NGOs ocenia swoje zaangażowanie w promocję miasta jako wysokie. Jest to znacząca przestrzeń do poprawy. Praktycznie
wszyscy opowiedzieli się za większym zaangażowaniem organizacji w integrację mieszkańców Szklarskiej Poręby. Podobnie postrzegane jest współdziałanie z samorządem i sektorem
gospodarczym w planowaniu swych działań. Respondenci generalnie zgadzają się z tym, że
organizacje społeczne mogłyby mieć znaczący wpływ na postrzeganie miasta przez mieszkańców i turystów. Nie ma natomiast zgody co do tego, czy NGOs powinny zajmować się
wizerunkiem miasta. Przeciwnego zdania jest 15% badanych. Natomiast 65% respondentów
uważa, że organizacje powinny zająć się estetyką miasta. Na pytanie dotyczące współpracy
z partnerami czeskimi większość organizacji odpowiedziała, że nie ma takich doświadczeń,
nie współpracowała. Pozostałe wymieniły następujące problemy we współpracy: różne tempo działania i czasem problemy komunikacyjne (językowe). Ponadto stwierdzono, że większych problemów nie napotkano. Wśród korzyści ze współpracy wymieniono: możliwość zrobienia więcej razem; korzyści promocyjne, towarzyskie, wymiana doświadczeń; integracja,
rozwój stowarzyszenia poprzez zakup wyposażenia.
Wykres 52. Jak ocenia Pan/i zaangażowanie swojej organizacji w promocję miasta?

20,0%

45,0%

wysoko
średnio
nisko

35,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Wykres 53. Czy organizacje społeczne powinny angażować się bardziej w integrację mieszkańców?

70,0%

65,0%

60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
15,0%

20,0%
10,0%

0,0%

0,0%

0,0%
zdecydowanie
tak

raczej tak

trudno
powiedzieć

raczej nie

zdecydowanie
nie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Wykres 54. Czy organizacje społeczne powinny współdziałać z Miastem i sektorem gospodarczym
w planowaniu swych działań?

60,0%

55,0%

50,0%
40,0%
30,0%

25,0%
20,0%

20,0%
10,0%
0,0%

0,0%

0,0%
zdecydowanie
tak

raczej tak

trudno
powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Wykres 55. Czy organizacje społeczne mogłyby mieć znaczący wpływ na postrzeganie miasta przez mieszkańców i turystów?
60,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
20,0%

15,0%

10,0%

5,0%
0,0%

0,0%
zdecydowanie
tak

raczej tak

trudno
powiedzieć

raczej nie

zdecydowanie
nie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Wykres 56. Czy organizacje społeczne powinny się zajmować wizerunkiem miasta?
30,0%

30,0%

30,0%
25,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
10,0%
5,0%
5,0%
0,0%
zdecydowanie
tak

raczej tak

trudno
powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Wykres 57. Czy organizacje społeczne powinny zająć się estetyką miasta?
45,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%

25,0%

25,0%

20,0%

20,0%
15,0%
10,0%

5,0%

5,0%

5,0%
0,0%
zdecydowanie
tak

raczej tak

trudno
powiedzieć

raczej nie

zdecydowanie
nie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Wykres 58. Jakie widzi Pan/i zagrożenia dla działalności społecznej w Szklarskiej Porębie (maksymalnie
3 odpowiedzi)?

50,0%

spadek liczby mieszkańców
40,0%

zmniejszenie finansowania publicznego
inne

35,0%

zanieczyszczenie środowiska

35,0%
20,0%

konkurencja innych gmin
wzrost liczby turystów

10,0%

niestabilne i niedoskonałe prawo

10,0%

wzrastające bezrobocie

10,0%

spadek liczby turystów

5,0%

kryzys gospodarczy

5,0%

0,0%

10,0%

20,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Respondenci wśród największych zagrożeń dla działalności społecznej w mieście dostrzegli: spadek liczby mieszkańców, zmniejszenie finansowania publicznego oraz zanieczyszczenie środowiska.
Wśród innych zagrożeń dla wspomnianej działalności przedstawiciele organizacji pozarządowych wymienili:


zakaz handlu w niedzielę,



obojętność władz gminy i mieszkańców,



obojętność organów decyzyjnych dla celów stowarzyszenia ochrony krajobrazu, presja
inwestorska przy braku właściwego sprzeciwu władz miasta, powiatu, nadzoru konserwatorskiego,



myślenie przez pryzmat miasta, a nie regionu,



Miasto stawiając na rozwój biznesu turystycznego (noclegi), zapomina o mieszkańcach
miasta, dla których okres wzmożonego ruchu turystycznego jest problematyczny. Nieprzejezdne ulice, brak miejsc parkingowych, tłok. Za większą liczbą nowych hoteli nie
idzie rozwój infrastruktury. Stwarza to problemy w poruszaniu się po mieście, dowóz
i odbiór uczestników zajęć NGO jest utrudniony. Komercjalizacja miasta, wspomniane
czynniki powodują, że mieszkańcy coraz częściej wybierają działalność w NGO poza
miastem,



brak współpracy z miastem na tle doceniania zasług organizacji dla polepszenia
np. oferty turystycznej miasta tj. trasy rowerowe,



brak infrastruktury drogowo-parkingowej mogącej obsłużyć tak dużą liczbę turystów,



narastająca frustracja mieszkańców dotycząca procesów zmieniających oblicze miasta;
narastające problemy środowiskowe, zdrowotne; słabość edukacyjna placówek szkolnych w mieście,



potencjalne zagrożenia mogą stanowić zarazem szansę, pole dla realizacji założeń regulaminowych stowarzyszenia jest bardzo duże; główne zagrożenie postrzegamy w braku
odzewu społecznego i deprecjacji naszych działań przez władze lokalne, powiatu itd.

Wśród szans dostrzeżono dogodne warunki do uprawiania turystyki i sportów, walory przyrodnicze oraz wzrastającą liczbę turystów.
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Wykres 59. Jakie widzi Pan/i szanse dla działalności społecznej w Szklarskiej Porębie (maksymalnie 3 odpowiedzi)?

55,0%

dogodne warunki do uprawiania turystyki i…

50,0%

walory przyrodnicze
30,0%

wzrastająca liczba turystów

25,0%

znaczna rozpoznawalność miasta wśród Polaków

20,0%

przychylność samorządu terytorialnego
inne (wzrost świadomości obywatelskiej)

15,0%

bliskość granicy państwa

15,0%
10,0%

koniunktura gospodarcza
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Wykres 60. Czy Pana/i organizacja współpracuje z innymi organizacjami społecznymi w mieście?

50,0%
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%

Cały czas

30,0%

Dość regularnie

25,0%
20,0%

Okazyjnie

20,0%
15,0%

15,0%

15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Wykres 61. Czy Pana/i organizacja chciałaby ściślej współpracować z innymi organizacjami społecznymi z
miasta i spoza niego?

5,0%

tak
40,0%

być może
55,0%

nie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Wykres 62. Czy Pana/i organizacja byłaby gotowa wykonywać zadania w zakresie promocji miasta?

15,0%

45,0%

tak
być może
nie

40,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Wykres 63. Czy Pana/i organizacja byłaby gotowa wykonywać zadania w zakresie promocji miasta wspólnie z
innymi organizacjami społecznymi?
5,0%

tak
40,0%

być może
55,0%

nie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Wykres 64. Rodzaj organizacji

5,0%

stowarzyszenie
fundacja

95,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Wykres 65. Siedziba organizacji

5,0%

Szklarska Poręba
poza Szklarską Porębą ale
działa na terenie miasta

95,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Wykres 66. W jakim obszarze działalności społecznej lokuje Pana/i swoją organizację (można zaznaczyć kilka
odpowiedzi)?

45,0%

kultura
innym

30,0%

turystyka

30,0%

sport

30,0%

oświata

15,0%

pomoc społeczna

15,0%

polityka

0,0%

0,0%

5,0%

10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Wykres 67. Jak długo istnieje Pan/i organizacja?

10,0%
10,0%
1-3 lata
5,0%

4-5 lat
6-9 lat
więcej niż 10 lat

75,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Wykres 68. Czy większość członków Pana/i organizacji jest ze Szklarskiej Poręby?

15,0%

5,0%
tak
jest równowaga
nie

80,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Najwięcej badanych organizacji działa w obszarze kultury, turystyki oraz sportu. Wśród
innych rodzajów działalności społecznej, w którą są zaangażowane, organizacje pozarządowe
wymieniły: edukację; ochronę prywatności; ekologię, promocję strategii prozdrowotnych,
przeciwdziałanie zagrożeniom środowiskowym; ochronę krajobrazu i dziedzictwa kulturowego regionu Sudetów Zachodnich, ochronę walorów przyrodniczych regionu; promocję turystyczną; integrację, pomoc w codziennych sprawach bytowych; bezpieczeństwo ludzi.
Znacząca ilość (85%) badanych NGOs współpracuje obecnie z innymi organizacjami
w mieście, jednocześnie 55% chciałoby współpracować ściślej. Generalnie jest również przyzwolenie (45% pozytywnych wskazań) na wykonywanie części zadań w obszarze promocji
miasta, również wspólnie z innymi organizacjami społecznymi. Zdecydowana większość
(95%) badanych NGOs ma formę prawną stowarzyszenia oraz swoją siedzibę w Szklarskiej
Porębie.
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6.

Wyniki badania turystów, którzy odwiedzili Szklarską Porębę
Badania turystów zostały zaplanowane w taki sposób, aby poznać preferencje osób,

które były już w Szklarskiej Porębie oraz takich, którzy z różnych względów jeszcze Szklarskiej
Por. nie odwiedzili. Takie podejście pozwala otrzymać pełniejszy pakiet wiedzy, szersze spojrzenie z zewnątrz na miasto, jego zasoby, wizerunek, markę oraz promocję. Turyści znający
już miasto odpowiadali najczęściej, że informacje o nim czerpali z wcześniejszych przyjazdów, wyszukiwarek internetowych oraz od znajomych i rodziny. Zdecydowana większość
turystów (89%) przyjeżdża do Szklarskiej Poręby z rodziną lub przyjaciółmi. Są to zazwyczaj
grupy 2-4 osobowe.
W puli powodów, dla których turyści odwiedzili Szklarską Porębę, znalazły się również
odpowiedzi: lektura książek o mieście; zalecenie lekarza, zmiana klimatu dla chorych dzieci;
interesujące mapy, przewodniki; przeczytana książka „Pod wędrownym aniołem” zawierająca wiele ciekawych informacji o Szklarskiej Porębie; Facebook; fora internetowe, dyskusja
Karpacz czy Szklarska Poręba, co lepiej wybrać.

Wykres 69. Skąd czerpał/a Pan/i informacje o Szklarskiej Porębie podejmując decyzję o przyjeździe?

58,7%

byłem tu już wcześniej
44,0%

z wyszukiwarek internetowych
29,0%

od rodziny/znajomych
20,0%

ze strony internetowej szklarskaporeba.pl
z Informacji Turystycznej

5,3%

z ulotek/folderów

5,0%

inne źródło

4,0%

z telewizji

2,3%

z radia

2,3%

z prasy

1,0%

z targów turystycznych

1,0%

0,0%

10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

57

Strategia promocji Miasta Szklarska Poręba na lata 2020-2027

Wykres 70. Pobyt spędza Pan/i z...

11,0%
18,3%

samotnie
z rodziną
z przyjaciółmi

70,7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Wykres 71. Jeśli spędza Pan/i pobyt z rodziną lub przyjaciółmi proszę podać liczbę osób w rodzinie / gronie

30,0%

4 osobową

29,3%

2 osobową
24,0%

3 osobową
7,3%

6 osobową

6,3%

5 osobową

7 osobową
0,0%

3,0%
5,0%

10,0%

15,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Wykres 72. W jakim celu przyjechał/a Pan/i do Szklarskiej Poręby (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)?

50,7%

uprawianie turystyki aktywnej
40,0%

wypoczynek
25,0%

zwiedzanie okolic
wyjazd do Czech/Niemiec

4,3%

inny cel

3,3%

odwiedziny rodziny/znajomych

2,7%

konferencje

2,7%

pobyt służbowy
0,0%

1,0%
10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Turyści najczęściej przyjeżdżają w celu uprawiania turystyki aktywnej (ponad 50%) oraz
ogólnie wypocząć i zwiedzać okolice. Wśród innych celów przyjazdu wymieniono: praca jako
instruktor; cele zdrowotne; zawody biegowe; imprezy; nasze miejsce na ziemi od 2005 roku;
wszystko razem, aktywny wypoczynek oraz weekend.
Ponadto turyści określili rodzaje turystyki aktywnej, które uprawiają najczęściej (uszeregowane w kolejności od najczęściej określanych):


turystyka piesza (wyraźnie najwięcej wskazań),



turystyka rowerowa,



trekking,



narciarstwo biegowe,



narciarstwo zjazdowe,



biegi górskie,



wspinaczka,



snowboard.
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Wykres 73. Na jak długo przyjechał/a Pan/i do Szklarskiej Poręby?

12,3%

15,0%

2,0%
1 dzień bez noclegu
7,7%

1 dzień z noclegiem
2 dni
3-5 dni
5-8dni

32,7%

ponad 8 dni
30,3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Wykres 74. Który raz jest Pan/i w Szklarskiej Porębie?

13,3%

pierwszy
15,0%

46,0%

drugi
trzeci
czwarty
piąty lub więcej

19,7%
6,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Wykres 75. Wcześniejszy Pana/i pobyt był związany z:

28,7%
wypoczynkiem rodzinnym
konferencją
pobytem służbowym
wycieczką

3,3%
65,3%
2,7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Wykres 76. Gdzie się Pan/i zatrzymał/a?

31,7%

w pensjonacie
19,0%

w kwaterach prywatnych

17,7%

w hotelu
12,0%

w apartamentach
8,3%

u rodziny, znajomych
w schronisku turystycznym

5,7%

w ośrodku wczasowym, szkoleniowym

5,7%

na polu namiotowym

0,0%

0,0%

5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Wykres 77. Co skłoniło Pana/nią do przyjazdu do Szklarskiej Poręby (maksymalnie 3 odpowiedzi)?

59,3%

turystyka piesza

56,0%

walory krajobrazowe i przyroda
41,3%

atrakcyjne położenie
12,0%

trasy rowerowe
dostępność komunikacyjna

11,0%

atrakcyjna oferta noclegowa

10,7%

narciarstwo zjazdowe, snowboard

8,0%

narciarstwo biegowe

8,0%

wydarzenie kulturalne, sportowe itp. (jakie?)
dobra infrastruktura sportowa
informacja w mass-mediach (news, reportaż)

4,7%
2,3%
0,7%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Respondenci odpowiedzieli, że najczęściej przyjeżdżają na 5-8 dni, co jest wskazaniem
pozytywnym dla rozwoju miasta (stosunkowo długi pobyt), niewielu mniej przyjeżdża na 3-5
dni (turystyka weekendowa). W tym miejscu można zaznaczyć, że tzw. turysta weekendowy
zazwyczaj wydaje dziennie podczas pobytu więcej od turysty wypoczywającego dłużej. Ponadto największa grupa respondentów, 46% przyjeżdża na przynajmniej 5 dni. Stwarza to
bardzo dobrą podstawę wzmacniania marki miasta w oparciu o grupę lojalnych turystów.
Wcześniejsze pobyty badanych związane były zasadniczo tylko z wypoczynkiem rodzinnym
lub wycieczkami. Turyści zatrzymywali się najchętniej w pensjonatach (ponad 31%), kwaterach prywatnych (19%) lub hotelach (ponad 17%). Najbardziej do przyjazdu skłaniała ich turystyka piesza, walory krajobrazowe i przyroda Szklarskiej Poręby oraz atrakcyjne położenie
miasta.
W ramach wydarzeń kulturalnych, sportowych skłaniających do przyjazdu turyści wymieniali najczęściej: Bieg Piastów; Bike Maraton; Ogólnopolską Turystyczną Giełdę Piosenki
Studenckiej; Przejście Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej; Maraton Karkonoski; Izerski Weekend
Biegowy.
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Wykres 78. Jaką kwotę na dzień planuje Pan/i wydać na osobę podczas pobytu w Szklarskiej Porębie?
3,7%
3,0%

5,7%

13,7%
3,0%

50 PLN
60 PLN

5,0%

80 PLN
100 PLN

17,7%

150 PLN
200 PLN
250 PLN
10,0%

300 PLN
38,3%

ponad 300 PLN

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Wykres 79. Czy posiada Pan/i własne auto / podróżuje autem?

15,0%

tak
nie

85,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

63

Strategia promocji Miasta Szklarska Poręba na lata 2020-2027

Wykres 80. W jaki sposób dotarł/a Pan/i do Szklarskiej Poręby?
2,7%

18,7%
transport własny
(auto/motocykl/rower)
kolej
autobus/bus

78,7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Wykres 81. Z jak daleka przyjechał/a Pan/i?

6,7%
12,0%
20-50 km

41,0%

51-100 km
101-300 km
ponad 300 km

40,3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Wykres 82. Czy skorzystał(a)by Pan/i podczas pobytu z (maksymalnie 3 odpowiedzi):

koncertu

37,0%

festynu

28,7%

prezentacji, spotkania z ciekawymi ludźmi

25,7%

widowiska

18,3%

zawodów sportowo-rekreacyjnych

17,3%

warsztatu artystycznego

16,3%

kabaretu

10,7%

kina

9,7%

inne (jakie?)

6,0%

dyskoteki

4,3%

0,0% 5,0% 10,0%15,0%20,0%25,0%30,0%35,0%40,0%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Wykres 83. Z jakich form turystyki zorganizowanej Pan/i korzysta (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)?

12,7%

11,7%

5,0%

wędrówki grupowe
wycieczki autokarowe po
okolicy

17,0%
41,7%

wycieczki z przewodnikiem
nie korzystam z turystyki
zorganizowanej
wędrówki indywidualne
szlakami tematycznymi
wycieczki autokarowe
zagraniczne

42,7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Ponadto turyści chcieliby skorzystać podczas pobytu z: atrakcji dla dzieci; lokalnych
specjalności; obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc kultu sakralnego; warsztatów astronomicznych; Bike Maraton; warsztatów rozwojowych; kolei izerskiej; bazy treningowej.
Na pytanie czego brakuje Panu/i w Szklarskiej Porębie, turyści odpowiadali:


miejsc parkingowych (najczęstsza odpowiedź),



oznaczeń, kuchni regionalnej, egzekucji parkowania w niedozwolonych miejscach,



atrakcji dla dzieci, biegu, w którym mogą startować dzieci,



wyraźnych elementów w sklepach, restauracjach i na ulicach wyróżniających specjalną
stylistykę tej krainy, ujednolicenia przestrzeni w znaki opisowe charakterystyczne tylko
dla tego miejsca. Więcej ładu przestrzennego, porządku i czystości. Wyraźnego oznaczenia kierunków do miejsc wartych obejrzenia,



skibusów, autobusów miejskich, lepszego połączenia kolejowego, latem połączenia
autobusowego,



więcej gastronomii, klubów, lokalu w którym można wieczorem potańczyć,



deptaka, lepszych wyciągów narciarskich,



braku zakazu jazdy rowerem po szlakach,



za mało połączeń w sezonie ze Świeradowem-Zdrojem,



łatwości dostępu do lekarza (pediatry),



basenu, parkingów, imprez, koncertów, klubu z muzyką na żywo,



możliwości korzystania z nartostrad innych niż Puchatek po godzinie 16, gdy warunki
na to pozwalają,



komunikacji miejskiej, ze Szklarskiej Poręby Dolnej do centrum można dostać się tylko
pociągiem bądź pieszo,



punktów widokowych, miejsc parkingowych,



brak atrakcji dla turystów, miasto po pewnej godzinie umiera,



wygodnego połączenia kolejowego z Karpaczem,



promenada, ulicy spacerowej będącej wizytówką miasta,



wypożyczalnie rowerów w centrum, lepszej baza gastronomiczna.
Odnośnie kwoty, którą planują wydać turyści podczas pobytu odpowiedzi są dość moc-

no zdywersyfikowane. Generalnie można założyć, że najchętniej wydaliby 100 zł dziennie na
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osobę. Większość turystów posiada własne auto (85%) i w taki właśnie sposób dotarła do
Szklarskiej Poręby. Wśród badanych przeważali przyjezdni z daleka: 81,3% mieszka w odległości co najmniej 100 km, w tym 41% w odległości ponad 300 km. Potwierdza to założenie,
że miasto jest popularne także poza granicami województwa dolnośląskiego.
Podczas kolejnych wizyt turyści najchętniej skorzystaliby z oferty koncertów, festynów,
uczestniczyli w spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Na tej podstawie można wysnuć wniosek
o dużym znaczeniu sektora kultury w strategii promocji miasta oraz zaspakajaniu potrzeb
turystów. Interesujące wyniki przynosi analiza pytania odnośnie form turystyki zorganizowanej. Najwięcej osób (42,7%) odpowiedziało, że nie korzysta wcale z takiej formy turystyki.
Choć jest to bardziej specyfika całego polskiego rynku turystycznego niż lokalny trend, to
należy wziąć pod uwagę tę specyfikę planując przykładowo kampanie promocyjne.
Sumarycznie podobna liczba przyjeżdżających turystów korzysta z przewodników, map
cyfrowych (73,3%) oraz tradycyjnych—papierowych (76,6%). Można jednak prognozować
wzrost popularności elektronicznych nośników. Prawie połowa badanych (46,3%) zainteresowana jest skorzystaniem z cyklobusa/skibusa w Szklarskiej Porębie. Najbardziej rozpoznawalnymi produktami turystycznymi, atrakcjami są dla turystów: Wodospad Szklarki, Wodospad Kamieńczyka, Szrenica, Karkonoski Park Narodowy, Karkonosze, Góry Izerskie, Bieg Piastów.
Turyści zapytani, co skłoniłoby ich do powrotu do miasta, udzielili odpowiedzi:


góry, klimat, widoki, bliskość natury,



atmosfera, wolna chwila, spotkanie z rodziną, ferie z dziećmi,



niższe ceny na Ski Arena Szrenica, wprowadzenie karnetów punktowych, parkingi,



trasy rowerowe i biegowe,



przyroda i ciekawi ludzie, spokój, sympatia do Szklarskiej Poręby,



zaprzyjaźniony pensjonat, wspaniały klimat, rewelacyjne widoki, zawsze udany wypoczynek czy to aktywnie, czy też spokojnie na spacerach,



widoki i mniejszy tłum ludzi niż w innych górskich ośrodkach wypoczynkowych,



przyroda i szlaki piesze, stoki narciarskie, Przystanek Na Stromej,



lepsza komunikacja i czystość, której brakuje od 2018 roku,



wyprowadzenie ruchu ciężarówek na obwodnicę,



infrastruktura turystyczna i dostępność komunikacyjna.
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Wykres 84. Podczas pobytu zwiedzając korzystam z (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):

58,3%

map papierowych
34,0%

aplikacji mobilnych

28,3%

map elektronicznych
18,3%

przewodników drukowanych
11,0%

przewodników elektronicznych
nie korzystam z żadnych pomocy
0,0%

5,7%
10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Wykres 85. Czy skorzystał(a)by Pan/i z cyklobusa / skibusa, gdyby były w Szklarskiej Porębie?

17,3%

tak
46,3%

nie
nie wiem

21,7%

nie wiem co to jest

14,7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Wykres 86. Czy zna Pan/i (produkt turystyczny, atrakcję)?

Puchatek
LEŚNA HUTA
Karkonoski Park Narodowy
Szrenica
Park linowy TROLLANDIA
Mekka biegaczy
Walończycy
Kolej izerska
Rodzinny Park Rozrywki ESPLANADA
Karkonosze
DINOPARK

nie
raczej nie

Sudeckie Centrum Kultury i Sztuki

trudno powiedzieć

Góry Izerskie

raczej tak

Dom Gerharta i Carla Hauptmannów

tak

Wodospad Kamieńczyka
Wodospad Szklarki
Skwer Radiowej Trójki
Mineralogiczna Stolica Polski
Magiczny Szlak Ducha Gór
Bieg Piastów
Trasy narciarstwa zjazdowego –…
Rowerowa Kraina
Trasy narciarstwa biegowego –…
Stolica Radiowej Trójki
0%

20%

40%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Wykres 87. Czy zamierza Pan/i wrócić do Szklarskiej Poręby?

8,3%

tak
nie

91,7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Na pytanie, co najbardziej nie podoba się Panu/i w Szklarskiej Porębie, udzielono poniższych
odpowiedzi:


mało koszów na szlakach, dużo śmieci, czasem nieprecyzyjne oznaczenia szlaków, tras
spacerowych, zbyt duża prędkość samochodów w centrum,



brak obwodnicy prowadzącej do Czech, zbyt duży ruch w centrum,



reklamy na każdym płocie, opłaty na każdym kroku za wszystko,



trasy rowerowe i biegowe,



gastronomia, za krótko otwarte puby,



brak centralnego deptaka, słaba jakość dróg,



stan dworców kolejowych -Średnia i -Dolna,



zbytnia komercjalizacja oferty turystycznej



brak wystarczającej liczby toalet,



hałas w samym mieście (natłok samochodów, muzyka w centrum miasta),



smog w zimie,



apartamentowce i inne resorty kumulujące specyficznego turystę,
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zbyt głośni, hałaśliwi turyści,



zbytnie natężenie ruchu turystycznego,



położenie, mała przestrzeń,



zaniedbana infrastruktura w centrum,



w okresie zimowym brak odśnieżonych i posypanych chodników,



zbyt mała ilość miejsc parkingowych,



wieczorne dymy z niektórych domów,



brak deptaka / ścisłego centrum,



chaos i destrukcja w części zurbanizowanej miasta,



reklamy, wszędzie banery, neony,



zaniedbane domy w centrum, dziurawe drogi, brak reprezentacyjnej promenady tylko
dla pieszych, takie ulice już powstały w Świeradowie-Zdroju i Karpaczu.

Wykres 88. Płeć respondentów

32,0%

kobieta
mężczyzna

68,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Wykres 89. Wiek respondentów

4,0% 6,3%
13,0%
22,7%

18-25 lat
26-35 lat
36-50 lat
51-65 lat
powyżej 65 lat

54,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Wykres 90. Wykształcenie
1,0%
4,3%

29,7%

podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe

65,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Wykres 91. Miejsce zamieszkania respondentów

24,7%

woj. dolnośląskie
spoza województwa

75,3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Wykres 92. Status zawodowy
2,3%

2,7%0,3%
5,3%

uczeń
student
bezrobotny
emeryt/rencista
aktywny zawodowo

89,3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Wykres 93. Poziom deklarowanego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym (PLN)
0,0% 3,0%
5,7%
7,7%
do 500 zł
36,7%

500-1 tys. zł
13,0%

1-1,5 tys. zł
1,5-2 tys. zł
2-2,5 tys. zł
powyżej 2,5 tys. zł
odmowa odpowiedzi

34,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Wśród respondentów w tej grupie przeważały kobiety. Najwięcej badanych turystów
mieściło się w przedziale wiekowym 36-50 oraz 26-35 lat. Są to więc osoby w wielu produkcyjnym, dysponujące zazwyczaj największymi dochodami rozporządzalnymi. Ponadto większość badanych posiada wykształcenie wyższe (65%) lub średnie (blisko 30%). Tylko niespełna 25% turystów pochodziło z województwa dolnośląskiego, pozostali zamieszkują inne części kraju (badanie obejmowało polskich turystów). Jak już wspomniano wcześniej jest to wynik pozytywny w kontekście wzmacniania rozpoznawalności marki miasta. Blisko 90% respondentów to osoby aktywne zawodowo, których poziom deklarowanego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wynosi najczęściej powyżej 2500 zł (prawie 37% ankietowanych odmówiło odpowiedzi na pytanie dotyczące dochodów).
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7.

Wyniki badania turystów, którzy jeszcze nie byli w Szklarskiej
Porębie
Drugą grupę przebadanych, potencjalnych turystów stanowią osoby, które jeszcze,

z różnych względów nie odwiedziły miasta. Na pytanie dlaczego tak się stało najczęściej odpowiadały, że z powodu trudnego dojazdu oraz braku znajomości Szklarskiej Poręby.
Wśród innych (40% odpowiedzi) powodów braku dotychczasowej wizyty w Szklarskiej
Porębie turyści odpowiadali: nie było okazji; za dużo ludzi; zbyt duża odległość; bliżej położona jest Kotlina Kłodzka; nie odczuwam takiej potrzeby; brak uzgodnień ze znajomymi; poza
wodospadami brak jest innych atrakcji; brak czasu na turystykę; problemy z organizacją czasu wolnego. Jednoznacznie pozytywne jest wskazanie (deklaracja) 70% badanych, że zamierzają przyjechać do miasta.
W przypadku podjęcia decyzji o przyjeździe przyjadą oni autem (ponad 72%) lub koleją
(25%). Wśród rodzajów potencjalnego zakwaterowania najpopularniejsze są pensjonaty
i hotele (ponad 27%), w dalszej kolejności kwatery prywatne. Potencjalni turyści najlepiej
lubią spędzać wolny czas zwiedzając zabytki oraz ciekawe miejsca lub na łonie natury.

Wykres 94. Dlaczego nie był Pan/i jeszcze w Szklarskiej Porębie?

40,0%

inne powody (jakie?)

30,0%

trudny dojazd

23,8%

nie znam

5,0%

za drogo

nie lubię gór
0,0%

1,3%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Wykres 95. Czy zamierza Pan/i przyjechać do Szklarskiej Poręby?

27,5%
tak
nie
nie wiem

2,5%
70,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Wykres 96. Gdyby wybrał(a)by się Pan/i do Szklarskiej Poręby, to czym Pan/i dojedzie?
2,5%

25,0%

koleją
autem
autobusem

72,5%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Wykres 97. Jaki wybrał(a)by Pan/i rodzaj zakwaterowania?

pensjonat

27,5%

hotel

27,5%
21,3%

kwatery prywatne/pokoje gościnne
15,0%

apartamenty
7,5%

schronisko turystyczne
1,3%

pole namiotowe
inny

0,0%

dom wczasowy/schronisko młodzieżowe

0,0%

caravaning

0,0%

0,0%

5,0%

10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Wykres 98. Jak lubi Pan/i spędzać wolny czas (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź)?

61,3%

zwiedzając zabytki i ciekawe miejsca

58,8%

na łonie natury
33,8%

na sportowo
15,0%

leniuchować

13,8%

w sposób zorganizowany
inaczej

2,5%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Wykres 99. Co skłoniłoby Pana/nią do wybrania Szklarskiej Poręby jako miejsca spędzenia urlopu (maksymalnie 3 odpowiedzi)?

60,0%

walory przyrodnicze
36,3%

turystyka rowerowa i piesza

30,0%

czyste powietrze

25,0%

bliskość Czech / Niemiec

22,5%

walory klimatyczne

21,3%

narciarstwo zjazdowe i biegowe

20,0%

kuchnia regionalna

16,3%

promocyjna oferta pobytowa

10,0%

wydarzenia kulturalne
wydarzenia sportowo-rekreacyjne

8,8%

produkty lokalne

8,8%

informacja w mass-mediach (news, reportaż)
coś innego

5,0%
1,3%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Wykres 100. Jaką kwotę złotych podczas pobytu w Szklarskiej Porębie wydał(a)by Pan/i na osobę na dzień?

23,8%

100
20,0%

150

18,8%

200
16,3%

50
6,3%

500
80

3,8%

70

3,8%

300

2,5%

230

2,5%

120

1,3%

90

1,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Wykres 101. Na jak długo przyjechałby Pan/i do Szklarskiej Poręby?
1,3%
6,3%
10,0%
1 dzień bez noclegu
3-5 dni
1 dzień z noclegiem
6-8 dni

51,3%

2 dni

30,0%

ponad 8 dni

1,3%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Wykres 102. Jakie ma Pan/i skojarzenia ze Szklarską Porębą (maksymalnie 3 odpowiedzi)?

57,5%

natura i przyroda

56,3%

szlaki turystyczne
35,0%

aktywny wypoczynek
23,8%

czyste powietrze

22,5%

zima

20,0%

Bieg Piastów

18,8%

blisko Czech i Niemiec

15,0%

Duch Gór (Karkonosz, Liczyrzepa)
produkty regionalne

6,3%

inne (góry)

3,8%

znane imprezy

3,8%

wyjątkowe warunki treningowe

2,5%

miejsce gdzie wypoczywają znani i lubiani

2,5%

0,0%

10,0%

20,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Wykres 103. Wiek respondentów
0,0%
15,0%

20,0%
18-25 lat
26-35 lat
36-50 lat
15,0%

51-65 lat
powyżej 65 lat

50,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Wykres 104. Wykształcenie
2,5%

1,3%
0,0%

25,0%
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe
odmowa odpowiedzi
71,3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Wykres 105. Miejsce zamieszkania respondentów

7,5%

woj. dolnośląskie
spoza województwa

92,5%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Wykres 106. Status zawodowy
0,0%
12,5%

2,5%
2,5%
uczeń
student
bezrobotny
emeryt/rencista
aktywny zawodowo

82,5%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
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Wykres 107. Poziom deklarowanego, miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym
0,0% 2,5%

13,8%
do 500 zł
31,3%

500-1 tys. zł
11,3%

1-1,5 tys. zł
1,5-2 tys. zł
2-2,5 tys. zł

8,8%

powyżej 2,5 tys. zł
odmowa odpowiedzi

32,5%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych

Zdecydowanie najbardziej skłoniłyby badanych turystów do przyjazdu walory przyrodnicze Szklarskiej Poręby. W dalszej kolejności turystyka rowerowa i piesza oraz czyste powietrze (unikalny klimat). Przyszli turyści, podobnie jak odwiedzający miasto zadeklarowali, że
najchętniej wydaliby około 100-150 zł dziennie na osobę podczas pobytu. Przyjechaliby raczej na krótszy pobyt — weekend lub 3-5 dni, nieco rzadziej respondenci deklarowali dłuższe
pobyt, 6/8-dniowe). Respondenci mają skojarzenia ze Szklarską Porębą najczęściej oscylujące
wokół przyrody i aktywnego wypoczynku, lecz doceniają również czyste powietrze (w tym
unikalność klimatu).
Przebadani potencjalni turyści szklarskoporębscy najczęściej mieścili się w przedziale
wiekowym 36-50 oraz 26-35 lat, czyli ponownie były to osoby w wieku produkcyjnym. W
kwestii wykształcenia respondentów zdecydowanie przeważa wyższe (ponad 71%), w następnej kolejności średnie (25%). Jako miejsce zamieszkania prawie wszyscy (ponad 92%)
wskazywali miejscowości spoza województwa dolnośląskiego. Turyści są aktywni zawodowo
(ponad 82%), zaś deklarowany miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym
wynosi przeważnie powyżej 2500 zł, przy czym niemal 32% ankietowanych odmówiło odpowiedzi na pytanie dotyczące dochodów.
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8.

Analiza PESTEL Szklarskiej Poręby
Analiza PESTEL jest pomocnym narzędziem przy podejmowaniu strategicznych decyzji

dotyczących funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego (miasta) lub innego podmiotu (przedsiębiorstwa, organizacji pozarządowej). Zasadniczo odnosi się do czynników
zewnętrznych, makrootoczenia organizacji. Przy wykorzystaniu analizy PESTEL mamy możliwość spojrzenia z dystansu na środowisko, w którym funkcjonuje miasto. Poprzez znajomość
tego środowiska można starać się unikać występujących zagrożeń oraz wykorzystywać szanse pojawiające się w otoczeniu.
Wspomniane otoczenie badamy w podziale na czynniki polityczne (P), ekonomiczne
(E), społeczno-kulturowe (S), technologiczne (T), środowiskowe (E), prawne (L). Następnie
oceniamy oddziaływanie poszczególnych czynników na rozwój gminy, w skali: 1 (niskie), 2
(średnie), 3 (wysokie). Ostatnim etapem jest określenie przewidywanego kierunku zmiany
siły oddziaływania czynnika w przyszłości: wzrastająca , bez zmian , malejąca ,
w perspektywie do roku 2027.
Analiza PESTEL dotyczy generalnie makrootoczenia miasta jednak z uwagi na specyfikę
dokumentu strategicznego, którego jest komponentem (strategia promocji) przy określaniu
poszczególnych czynników szczególnie wzięto pod uwagę obszar promocji. Przy analizie posiłkowano się wynikami przeprowadzonych badań ankietowych, elementami diagnozy społeczno-ekonomicznej miasta (dane Głównego Urzędu Statystycznego), informacjami uzyskanymi podczas warsztatów strategicznych oraz innych spotkań roboczych.

Tabela 1. Analiza PESTEL Szklarskiej Poręby (ze szczególnym uwzględnieniem obszaru promocji)

Czynniki polityczne
(Political)
Wzrastające znaczenie małych miast
Niestabilność polityczna
Efektywna współpraca międzynarodowa
Promowanie rozwoju regionalnego
Poziom korupcji
Poziom decentralizacji samorządów
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Siła oddziaływania na rozwój
miasta (3wysoka, 2- średnia, 1-niska)
2
2
2
2
1
2

Przewidywany
kierunek zmiany
siły oddziaływania
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Wolność prasy
Podział funduszy Unii Europejskiej
Konsensu pomiędzy politykami
Frekwencja wyborcza
Efektywność administracji publicznej
Efektywność partnerstwa publiczno-prywatnego
Czynniki ekonomiczne
(Economic)
Rozwój sektora turystycznego
Stopa bezrobocia
Stopy procentowe
Stopa inflacji
Wysokość wynagrodzeń
Poziom wzrostu gospodarczego
Poziom dochodu rozporządzalnego
Poziom długu publicznego
Stan gospodarki krajowej
Procesy globalizacyjne
Poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych
Lokalizacja geograficzna
Poziom ogólnych dochodów
Dystrybucja wsparcia socjalnego
Konkurencja ze strony innych miast turystycznych
Efektywność krajowej polityki gospodarczej
Poziom opodatkowania
Koszty pracy
Kursy walut
Współpraca gospodarcza z Niemcami
Współpraca gospodarcza z Czechami
Stabilność sektora bankowego
Koszty kredytów
Atrakcyjność inwestycyjna
Czynniki społeczno-kulturowe
(Social)
Rozwarstwienie społeczne
Zasoby kreatywnego kapitału ludzkiego
Mobilność pracownicza
Równouprawnienie społeczne
Poziom tożsamości lokalnej
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1
3
2
1
2
1
Siła oddziaływania na rozwój
miasta (3wysoka, 2- średnia, 1-niska)
3
2
2
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
2
2
3
2
2
2
2
3
3
Siła oddziaływania na rozwój
miasta (3wysoka, 2- średnia, 1-niska)
2
2
2
2
2







Przewidywany
kierunek zmiany
oddziaływania
























Przewidywany
kierunek zmiany
oddziaływania
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Poziom aktywności społecznej
Moda na zdrowy styl życia
Emigracja wykwalifikowanych pracowników
Emigracja niewykwalifikowanych pracowników
Poziom ludzkich aspiracji
Funkcjonowanie organizacji pozarządowych
Etyka w biznesie
Liczba ślubów
Liczba rozwodów
Rozwój organizacji pozarządowych
Oddziaływanie mediów na społeczeństwo
Wskaźnik dzietności
Wskaźnik śmiertelności
Przewidywana długość życia
Poziom edukacji ogółem
Starzenie się społeczeństwa
Organizacja imprez dla społeczności
Przemiany społeczno-kulturowe
Preferencje zakupowe konsumentów
Sposoby spędzania czasu wolnego
Poziom bezpieczeństwa publicznego ogółem
Poziom przestępczości
Zjawisko migracji
Dostęp do opieki medycznej
Czynniki technologiczne
(Technological)
Rozwój przemysłu 4.0
Rozwój startupów
Rozwój innowacji
Elektromobilność
Adaptacyjność przedsiębiorstw
Cykl życia nowoczesnych produktów
Rozwój Internetu
Nakłady na badania i rozwój
Szybkość przemian technologicznych
Poziom automatyzacji
Rozwój mediów społecznościowych
Rozwój infrastruktury technicznej
Rozwój telepracy
Dostęp do nowoczesnych technologii
Rozwój inteligentnych specjalizacji
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2
2
3
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
2
1
2
2
3
3
2
3
Siła oddziaływania na rozwój
miasta (3wysoka, 2- średnia, 1-niska)
2
2
2
2
2
2
3
2
1
2
2
3
1
2
2

























Przewidywany
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oddziaływania
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Czynniki środowiskowe
(Environmental)
Ocieplenie klimatu
Ograniczanie niskiej emisji
Rozwój OZE
Edukacja ekologiczna
Poziom świadomości ekologicznej
Ograniczona ilość zasobów naturalnych
Klęski żywiołowe
Zanieczyszczenie wody i powietrza
Rozwój terenów zielonych
Zapotrzebowanie na żywność ekologiczną
Recycling
Poziom hałasu komunikacyjnego
Czynniki prawne
(Legal)
Prawo podatkowe
Prawo pracy
Taryfy i ograniczenia handlowe
Regulacje w zakresie środowiska naturalnego
Utrzymanie unijnych dotacji
Swoboda działalności gospodarczej
Prawo zamówień publicznych
Ochrona danych osobowych
Ochrona konsumentów
Ochrona własności intelektualnej
Źródło: opracowanie własne

86

Siła oddziaływania na rozwój
miasta (3wysoka, 2- średnia, 1-niska)
2
3
2
2
2
3
2
3
3
2
2
2
Siła oddziaływania na rozwój
miasta (3wysoka, 2- średnia, 1-niska)
2
2
1
2
3
3
2
2
2
1

Przewidywany
kierunek zmiany
oddziaływania
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9.

Analiza SWOT obszaru promocji

Analiza SWOT jest jedną z najpopularniejszych metod wykorzystywanych w obszarze zarządzania strategicznego służących do analizy wewnętrznej sytuacji organizacji (przedsiębiorstwa, gminy, organizacji pozarządowej, itd.) oraz jej otoczenia w celu optymalizacji strategii
zarządzania lub tworzenia efektywnego planu strategicznego.
Sama nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths = mocne strony, Weaknesses
= słabe strony, Opportunities = szanse, Threats = zagrożenia). Metoda ma charakter ekspercki, bazuje na wiedzy i doświadczeniu ekspertów opracowujących analizę. Jak już wspomniano
wcześniej przedmiotem analizy może być firma, jednostka samorządu terytorialnego, region,
miasto, inwestycja lub dowolna organizacja. Analizę można stosować dla całej organizacji,
lub poszczególnych sfer jego funkcjonowania, np. promocja, marketing, finanse, produkcja.
Może być również stosowana suplementarnie z innymi metodami, np. analizą PESTEL, analizą scenariuszy, analizą drzew problemów, analizą pięciu sił Portera itp.
Etapy analizy SWOT mogą przykładowo obejmować: określenie celu i przedmiotu analizy,
wyjaśnienie wszystkim zainteresowanym stronom zasadności podejmowanych działań; nakreślenie procedury analizy osobom ją współtworzącym; opracowanie indywidualnych list
wszystkich czynników obejmujących słabe strony, mocne strony, szanse i zagrożenia; scalenie list indywidualnych, wykreślenie mniej istotnych czynników, opracowanie wspólnej macierzy SWOT; dyskusja grupowa nad otrzymanymi wynikami, przedstawienie zdywersyfikowanych punktów widzenia; formułowanie planów na przyszłość, celów strategicznych do
realizacji. Należy zauważyć, że specyfika jednostki samorządu terytorialnego pozwala uznawać za czynniki wewnętrzne tylko te, na które dana gmina ma realny wpływ. Nie bierzemy
więc pod uwagę wszystkich czynników znajdujących się na terytorium gminy.
Proces powstawania analizy obszaru promocji Miasta Szklarska Poręba objęty został nakreślonym powyżej schematem postępowania, etapami realizacji. Podczas prac nad analizą
osoby zaangażowane, eksperci, lokalni liderzy posiłkowali się wynikami przeprowadzonych
badań ankietowych, dostępnymi statystykami publicznymi oraz materiałami dostarczonymi
przez Referat Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie.
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Tabela 2. Analiza SWOT obszaru promocji Miasta Szklarska Poręba

Czynniki wewnętrzne
Mocne strony
Natura
Potencjał kulturowy
Niepowtarzalny, leczniczy klimat
Dobre miejsce do uprawiania turystyki aktywnej, sportu
Korzystna lokalizacja geograficzna
Wygodny dojazd
Rozbudowa bazy turystycznej
Kreatywny kapitał ludzki (rzemieślnicy, artyści, fundacje, stowarzyszenia)
Dobre warunki do uprawiania narciarstwa
biegowego
Relatywnie dobre warunki do uprawiania
narciarstwa zjazdowego
Wzrastająca aktywność społeczna
Zdywersyfikowane możliwości, formy spędzania czasu wolnego

Słabe strony
Brak miejsc parkingowych
Braki w zakresie infrastruktury drogowej
Brak komunikacji miejskiej
Niewystarczające środki na działania promocyjne
Brak promocji na skalę europejską
Brak obwodnicy miasta
Słaba promocja potencjału kulturowego
Brak zachowania trwałości ukończonych inwestycji, obiektów turystycznych
Brak ujednolicenia wizerunku miasta, w tym
obiektów małej infrastruktury
Niski poziom obsługi turystów w niektórych
obiektach
Braki w zakresie miejskiej infrastruktury
Brak połączń autobusowych z dużymi miastami, aglomeracjami
Słabe oznakowanie części szklaków turyDziedzictwo kulturowe
stycznych, atrakcji miasta
Eventy sportowe
Brak miejsc do przeprowadzania eventów
Markowe produkty turystyczne Szklarskiej
Brak spójnej strategii promocji poprzez orgaPoręby
nizację imprez
Braki w zakresie jakości opracowywanych
Obecność i dorobek kolonii artystów
materiałów promocyjnych
Współpraca z Programem Trzecim Polskiego
Miejska strona internetowa wymagająca
Radia
aktualizacji wizualnej, odświeżenia
Relatywnie wysoki poziom utożsamiania się
Braki w zakresie komunikacji przedsiębiormieszkańców z gminą
ców z samorządem
Braki w zakresie infrastruktury narciarstwa
Marka miasta Szklarska Poręba
zjazdowego
Doświadczenia w zakresie pozyskiwania
Rozległy obszar miasta trudny do spójnego
środków publicznych
zagospodarowania turystycznego
Wieloletnie zaniedbania w obszarze promocji
Szlaki turystyczne
miasta, wykorzystania jego walorów
Promowanie udogodnień, projektów dla tuWyjątkowe tradycje szklarskie
rystów kosztem mieszkańców
Wzrost popularności Magicznego Szlaku DuNiewystarczająca rozpoznawalność szklarcha Gór
skich tradycji
Sudecka architektura
Braki w zakresie integracji społecznej
Czynniki zewnętrzne
Szanse
Zagrożenia
Wzrost zainteresowania turystyką ogółem
Zjawisko emigracji mieszkańców
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Rozwój turystyki kulturowej
Rozwój edukacji ekologicznej
Rozwój turystyki aktywnej i weekendowej
Walory estetyki krajobrazu na tle innych małych miast
Działania ustawodawcze w zakresie ochrony
przyrody
Ogólnopolska promocja walorów przyrodniczych
Rozwój regionu Karkonoszy
Zwiększone inwestycje w infrastrukturę turystyczną
Współpraca różnych środowisk (samorząd,
biznes, nauka, NGO) na rzecz promocji

Pogorszenie koniunktury gospodarczej
Ocieplenie klimatu, brak śniegu
Konkurencja ze strony innych samorządów
Ograniczona świadomość turystów w odniesieniu do potencjału miasta
Ograniczone środki na promocję samorządów u ujęciu ogólnokrajowym
Nieprzemyślana ekspansja zabudowy przestrzeni apartamentowcami
Spadek liczby mieszkańców
Brak raportów badawczych dotyczących rozwoju regionu, sektora turystycznego
Potencjalne zamrożenie inwestycji przez
przedsiębiorców w sektor turystyczny
Wysokie obciążenia podatkowe przedsiębiorstw oraz osób fizycznych
Inflacja, wzrastające koszty życia
Niestabilne, niejednoznaczne przepisy prawa
Postępujący proces starzenia
się społeczeństwa
Relatywnie wysoki poziom biurokracji
w instytucjach publicznych

Potencjał do współpracy z innymi gminami
Moda na zdrowy styl życia
Rozwój turystyki zrównoważonej
Wzrastająca popularność produktów lokalnych
Rozwój mediów społecznościowych
Rozwój inicjatyw tworzenia sieciowych produktów turystycznych
Kolei Izerska
Zwiększająca się liczna turystów
Rozwijająca się infrastruktura komunikacyjna
w regionie: drogowa, kolejowa, lotnicza
Bliskość placówek szkolnictwa wyższego (Jelenia Góra)
Rozwój przedsiębiorczości w skali krajowej
i regionalnej
Wzrastające poczucie tożsamości lokalnej
Rozwój Aglomeracji Jeleniogórskiej
Bliskie położenie Republiki Czeskiej możliwość współpracy transgranicznej
Potencjał Karkonoskiego Parku Narodowego
Linia kolejowa Jelenia Góra-PiechowiceSzklarska Poręba
Możliwości skorzystania z zewnętrznych
środków publicznych na dofinansowanie projektów w obszarze promocji, z uwzględnieniem funduszy Unii Europejskiej, okres programowania 2021-2027

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych warsztatów strategicznych oraz materiałów
dostarczonych przez Referat Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie
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10. Trendy w marketingu miejsc istotne dla Szklarskiej Poręby
Marketing miejsc, w odniesieniu do budowania trwałej przewagi konkurencyjnej miasta, możemy rozumieć jako zintegrowany zespół narzędzi, działań prowadzących do wzrostu
konkurencyjności określonej i zagospodarowanej przestrzeni w odniesieniu do innych tego
rodzaju jednostek terytorialnych. Z innej perspektywy marketing miejsc oznacza takie zagospodarowanie, zaprojektowanie miejsca, aby sprostało ono oczekiwaniom określonych rynków docelowych. Powodzenie w takiej sytuacji uwarunkowane jest w znaczącym stopniu od
poziomu zadowolenia społeczności lokalnej, regionalnej i przekłada się pośrednio lub pośrednio na poziom jej jakości życia oraz tożsamości.
Marketing miejsc możemy również postrzegać, jako ogół podejmowanych działań mających na celu przyciągnięcie do danego miejsca inwestorów, turystów, rezydentów oraz
budowanie korzystnego wizerunku na zewnątrz, mających na celu podniesienie jakości życia
społeczności lokalnej. W innym ujęciu marketing miejsc to zespół metod i działań stosowanych przez organizacje i społeczności lokalne, regionalne w trakcie procesu planowania projektu rozwoju ekonomicznego, urbanistycznego, społecznego, kulturowego, rewitalizacyjnego, turystycznego oraz projektu o charakterze tożsamościowym.
W wybranych definicjach wskazuje się bezpośrednio na powiązanie marketingu miejsc
z poziomem tożsamości terytorialnej, przywiązaniem do miejsca swojego zamieszkiwania.
W definicjach tych marketing miejsc odnosi się do procesu budowania wartości marki miejsca opartej na tożsamości terytorialnej, tj. lokalnej, regionalnej lub szczebla krajowego. Innymi słowy marka miejsca jest wypadkową tożsamości oraz korzystnego wewnętrznego
i zewnętrznego wizerunku.
Na bazie dotychczasowych badań oraz studiów literatury (rozdział: literatura pomocnicza) możemy określić szczególnie ważne dla obszaru promocji Szklarskiej Poręby trendy:


promocja zdrowego stylu życia,



rozwój turystyki aktywnej i weekendowej,



rozwój turystyki kulturowej,



promowanie produktów lokalnych,



markowe produkty turystyczne,
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sieciowe produkty turystyczne,



zwiększona podaż obiektów apartamentowych,



rozwój turystyki rodzinnej,



rozwój marketingu mobilnego,



marketing eventowy,



wzrost znaczenia mediów społecznościowych,



przenoszenie komunikacji do Sieci,



wieloaspektowa, kompleksowa promocja,



promocja walorów biznesowych i inwestycyjnych,



rozwój ekonomii współdzielenia,



wzrost znaczenia kapitału kreatywnego,



rozwój segmentu spa & wellness.
Istotność powyższych trendów wynika z założenia, że ich wykorzystanie, wpisanie się

z procesem promocji w oczekiwania rynkowe przynieść może sukcesy w postaci przyspieszonego rozwoju społeczno-ekonomicznego Szklarskiej Poręby.
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11. Markowe produkty turystyczne Szklarskiej Poręby
Można z satysfakcję zauważyć, że lista markowych produktów turystycznych Szklarskiej
Poręby rozwijała się i wzmacniała przez ostatnie 10 lat, do wspomnianych produktów możemy obecnie zakwalifikować:


Bieg Piastów,



Polanę Jakuszycką



Stolicę Radiowej Trójki,



Magiczny Szlak Ducha Gór,



Rowerową Krainę,



SkiArenę Szrenica,



Karkonoski Park Narodowy,



Wodospad Szklarki,



Wodospad Kamieńczyka,



Mineralogiczną Stolicę Polski,



walończyków,



tradycje szklarskie,



trasę zjazdową Puchatek,



mekkę biegaczy,



kolej izerską,



Zakręt Śmierci.

W nawiązaniu do klasycznych definicji produktu turystycznego możemy rozumieć go jako
wszystkie dobra i usługi nabywane przez konsumentów w związku z wyjazdem ze stałego
miejsca zamieszkania. W odniesieniu do klasyfikacji produktów turystycznych wyróżniamy
m. in.: wydarzenia, rzeczy, usługi, wycieczki, obiekty, szlaki turystyczne, obszar geograficzny,
przyrodniczy.
Markowy produkt turystyczny posiada unikalne cechy, walory wyróżniające go w konkurencyjnym otoczeniu oraz zaspakaja potrzeby materialne i emocjonalne turystów w stopniu ponadprzeciętnym. Podobnie jak w przypadku samej marki, przy markowym produkcie
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turystycznym spotykamy się ze sferą odczuć, wrażeń, poczucia wyjątkowości, unikalności,
które wymykają się łatwej mierzalności i doprecyzowywaniu.
Powyższa definicja markowego produktu turystycznego stworzona została w 2011 r.,
pozostaje aktualna, wciąż sprzedajemy spełnianie marzeń zamiast produktów i usług z ich
rdzeniem korzyści.
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12. Grupy docelowe odbiorców strategii promocji
W odniesieniu do obecnie prowadzonych działań promocyjnych można uznać, że
głównymi odbiorcami strategii promocji są grupy tożsame do tych, które partycypowały
w charakterze respondentów w przeprowadzonych badaniach ankietowych:


lokalni przedsiębiorcy,



mieszkańcy miasta,



organizacje pozarządowe,



turyści, którzy odwiedzili Szklarską Porębę,



turyści, którzy jeszcze nie byli w Szklarskiej Porębie.
Niniejszą strategię można postrzegać zatem jako narzędzie komunikacji z rynkiem, gru-

pami odbiorców będących zarazem beneficjentami implementacji jej założeń. W innym ujęciu, wykorzystanym w poprzedniej strategii, grupy odbiorców strategicznych działań w zakresie promocji są następujące:


w ramach promocji skierowanej do wewnątrz: mieszkańcy Szklarskiej Poręby, przedstawiciele władz lokalnych, regionalnych, lokalni przedsiębiorcy, lokalne, regionalne
organizacje i instytucje sektora publicznego, przedstawiciele lokalnych mediów, lokalni
liderzy opinii, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele lokalnych
placówek edukacyjnych,



w ramach promocji skierowanej na zewnątrz: turyści krajowi i zagraniczni, potencjalni
mieszkańcy, potencjalni inwestorzy zewnętrzni, władze centralne, instytucje krajowe
i zagraniczne, wysoko wykwalifikowani specjaliści, krajowe i międzynarodowe ośrodki
naukowo-badawcze, media ogólnopolskie i zagraniczne, konkurencyjne miasta i subregiony.
Wziąwszy pod uwagę zakładane cele oraz finalny efekt działań promocyjnych, którym

jest podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców miasta, kluczowymi odbiorcami Strategia promocji Miasta Szklarska Poręba na lata 2020-2027 są lokalni przedsiębiorcy, mieszkańcy oraz, z uwagi na charakter funkcjonalny gminy — turyści i wycieczkowicze. Przyciągnięcie
do miasta nowych rezydentów pozwoli natomiast przeciwdziałać niekorzystnym trendom
demograficznym oraz wzbogaci kreatywny kapitał ludzki.
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13. Wpływ promocji Szklarskiej Poręby na wzmacnianie tożsamości lokalnej
Na bazie przeprowadzonych badań ankietowych, a przede wszystkim informacji uzyskanych podczas warsztatów strategicznych można uznać, że większość uczestników warsztatów, lokalnych liderów zauważa pozytywny wpływ promocji Szklarskiej Poręby na wzmacnianie tożsamości lokalnej. Właściwie i efektywnie wypromowane miasto z silną rozpoznawalnością i marką sprzyja procesom wzmacniania poczucia tożsamości.
Możemy przyjąć w uproszczeniu, że tożsamość terytorialna (lokalna, regionalna) jest to
poczucie identyfikacji z określonym fragmentem przestrzeni, który postrzegamy jako część
samych siebie. Warto podkreślić w tym miejscu, że istotnym wyznacznikiem tożsamości terytorialnej jest występowanie więzi emocjonalnej z danym miejscem, otaczającym nas krajobrazem, środowiskiem naturalnym, społecznością zamieszkującą ten obszar, wytworami kultury materialnej i duchowej oraz szeroko rozumianym dziedzictwem kulturowym. W aspekcie wspomnianej więzi emocjonalnej dziedzictwo kulturowe ma szczególne znaczenie,
z uwagi na budowanie poczucia dumy ze swojego miejsca egzystencji, dokonań minionych
pokoleń, jest też spoiwem tożsamości łączącym obecne czasy z odziedziczonymi wartościami,
które można wykorzystać w budowaniu lepszej przyszłości. Zamieszkiwanie lub przebywanie
w określonym miejscu dostarcza nam całego zestawu odczuć, wrażeń, wpływa na percepcję
postrzegania rzeczywistości. W zależności od skali pozytywnych doznań, kształtuje się nasze
przywiązanie, a w dłuższym okresie czasu — z nim się utożsamianie.
Wyższy poziom tożsamości lokalnej stymulowany działaniami promocyjnymi może pozytywnie oddziaływać na rozwój społeczno-ekonomiczny miasta poprzez: wzmacnianie wartości etycznych i behawioralnych, wzrost poziomu międzypokoleniowego transferu wiedzy
i doświadczenia; poczucie przynależności spajające lokalny system społeczno-gospodarczy;
występowanie sieci silnych powiązań ekonomicznych z miastem; filtrowanie i lepsze dopasowywanie endogenicznych i egzogenicznych czynników rozwojowych do lokalnej rzeczywistości; autopromocję lokalnych zasobów; planowanie partycypacyjne; rozwój zrównoważony
oparty na wartościach i specyfice lokalnego systemu terytorialnego (miasta); kształtowanie
kreatywnych postaw.
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14. Kierunki rozwoju działań promocyjnych do roku 2027
Wśród wybranych kierunków działań promocyjnych Szklarskiej Poręby w kolejnych latach
wymienić można:


kreowanie oferty szytej na miarę (tailor-made promotion),



rozwój komunikacji w Sieci,



ukierunkowanie na spójny przekaz marketingowy,



implementację identyfikacji korporacyjnej (Corporate Identity – CI),



promowanie dziedzictwa kulturowego,



promowanie atrakcji turystycznych i zabytków,



promocję miasta poprzez sport,



wzmacnianie markowych produktów turystycznych,



zacieśnianie współpracy z innymi ośrodkami turystycznymi (wspólne kampanie),



promowanie turystyki aktywnej, weekendowej, kulturowej, rodzinnej,



promowanie postaw przedsiębiorczych,



współpraca ze sferą biznesu, rozwój sponsoringu,



współpracę z ośrodkami naukowymi,



współpraca z organizacjami pozarządowymi,



promowanie edukacji, w tym ekologicznej,



promowanie produktów lokalnych, regionalnych,



promowanie szlaków tematycznych,



efektywne wykorzystywanie marketingu eventowego,



rozwój pakietów lojalnościowych, przy współpracy z sektorem biznesu,



rozwinięcie instytucji ambasadora marki miasta,



rozwój marketingu mobilnego,



implementacja innowacji marketingowych.

W ramach powyższego zestawienia uwzględniono wyniki badań ankietowych, wskazania
poszczególnych grup respondentów. W tym miejscu warto przypomnieć, że wciąż obowiązującym hasłem promocyjnym miasta jest Szklarska Poręba… Wypoczniesz Bardziej. Zwrot
wykorzystywany w procesie promocji: W Szklarskiej Porębie wypoczniesz bardziej!
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15. Misja i wizja miasta z uwzględnieniem obszaru promocji
Najogólniej rzecz ujmując, misję Miasta (jednostki samorządu terytorialnego) można
zdefiniować jako zestaw relatywnie trwałych dążeń, celów, kierunków działania, na które są
zorientowane (lub być powinny) aktywności podejmowane przez władze lokalne przy wsparciu pozostałych środowisk współtworzących miejską rzeczywistość. W ramach formułowania
misji miasta należy wziąć pod uwagę sens jego istnienia, dążenia rozwojowe, cele do osiągnięcia, grupy, których potrzeby są zaspakajane, społeczną odpowiedzialność.
W przypadku JST — gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich — kwestia misji ulega
pewnej symplifikacji. Horyzontalną przesłanką istnienia miasta (gminy) jest efektywne zaspakajanie potrzeb mieszkańców i podnoszenie ich jakości życia. Ponadto samorządy są podmiotami wyposażonymi w prawa i obowiązki oraz wykonującymi zadania publiczne. Można je
zatem określić jako samodzielne, na mocy prawa utworzone, stowarzyszenia lokalnych społeczeństw, o własnej wewnętrznej organizacji, wyposażone w instytucję osobowości prawnej, podlegające w określonym prawem zakresie nadzorowi ze strony państwa. Misja miasta
przekłada się na zadania, które należy wykonać, by zrealizować założone cele. Definiowanie
misji jest ważnym krokiem, wstępem w procesie formułowania celów strategicznych i operacyjnych.
Misja Miasta Szklarska Poręba: wypromowanie Szklarskiej Poręby jako ośrodka turystycznego o uznanej marce, rekreacyjno-sportowego, z bogatą historią, unikalną ofertą kulturalną i niepowtarzalnymi walorami krajobrazowymi oraz klimatycznymi. Szklarska Poręba
miejscem realizacji marzeń i aspiracji swoich mieszkańców oraz przybyłych gości, w którym
poziom życia i dynamika rozwoju wyrastają ponad przeciętność. Miasto przyjazne inwestorom, w którym edukacja i kreatywność społeczności lokalnej służą poprawie jakości życia.
Wizję natomiast można rozumieć jako obraz przyszłości, który chcemy wykreować. Jest
to podstawowa aspiracja, która powinna być wspólna dla wszystkich, którzy chcą osiągnąć
pożądany stan rzeczywistości.
Wizja Miasta Szklarska Poręba: Szklarska Poręba poprzez nowoczesne zarządzanie
swoim rozwojem oraz zintensyfikowane działania promocyjne stanie się miastem o jednej
z najsilniejszych marek turystycznych w kraju.
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16. Cel horyzontalny, cele strategiczne i operacyjne
W trakcie ostatniej dekady całe państwo, a więc również Szklarska Poręba, wykonało
znaczny skok cywilizacyjny. Wiele w mieście trzeba poprawić, ale ogólna ocena minionego
okresu jest pozytywna. Skalę problemów oraz mnogość celów do zrealizowania pokazały
chociażby wcześniejsze wyniki badań ankietowych. W nadchodzących latach w dalszym ciągu
można spodziewać się rozwoju społeczno-ekonomicznego miasta. Większość przesłanek takiego założenia, w odniesieniu do poprzedniej strategii, pozostała bez zmian. Prognozowane
są kolejne transze środków z funduszy Unii Europejskiej, wskaźniki makroekonomiczne i polityczne sugerują, że państwo pozostanie na ścieżce wzrostu (od 1992 r.), wciąż podnosi się
zamożność społeczeństwa, stopa inflacji nie jest zbyt wysoka, zwiększa się ilość transferów
społecznych, bezrobocie w skali ogólnopolskiej jest najniższe od 1990 r.
W oparciu o dotychczas przeprowadzone analizy określony został cel horyzontalny, cele strategiczne oraz cele operacyjne. Generalnie drzewo celów jest zbliżone do poprzedniej
strategii promocji, zostało on zaktualizowane.
Za kluczowe cele strategiczne uznano:


wzmocnienie marki Szklarskiej Poręby,



wspieranie sfery przedsiębiorczości,



zwiększenie liczby turystów,



podniesienie poziomu tożsamości lokalnej mieszkańców,



popraw miejskiej infrastruktury technicznej.
Z większych zmian należy zauważyć dodanie nowego celu strategicznego: poprawa

miejskiej infrastruktury technicznej. Cel horyzontalny przyjmuje brzmienie: wzrost jakości
życia społeczności lokalnej Miasta Szklarska Poręba wspierany efektywnym procesem
promocji.
Przez jakość życia należy rozumieć w tym przypadku połączenie materialnych aspektów
życia, np. wynagrodzenie, dostępność do urządzeń infrastruktury społecznej i technicznej
oraz elementów odnoszących się do odczuwania ogólnego zadowolenia z sytuacji życiowej,
np. odczuwania prestiżu z miejsca zamieszkania, stanu zdrowia, możliwości zaspakajania
aspiracji zawodowych i prywatnych, pozytywnych relacji międzyludzkich. W ramach poprawy
jakości życia mieszkańcy dostrzegają i doceniają wysoką jakość usług publicznych.
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Tabela 3. Drzewo celów strategii promocji Miasta Szklarska Poręba

CEL STRATEGICZNY HORYZONTALNY
Wzrost jakości życia społeczności lokalnej Miasta Szklarska Poręba wspierany efektywnym procesem promocji
Cel strategiczny 1 – Wzmocnienie marki Szklarskiej Poręby
Cel operacyjny 1.1.
Promocja markowych produktów turystycznych
Cel operacyjny 1.2.
Cykliczne kampanie reklamowe w mediach o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym
Cel operacyjny 1.3.
Eksponowanie unikalnych walorów turystycznych miasta
Cel operacyjny 1.4.
Zaangażowanie lokalnych liderów w proces promocji miasta
Cel operacyjny 1.5.
Intensyfikacja współpracy miejskich środowisk na rzecz wzmacniania
marki Szklarskiej Poręby
Cel operacyjny 1.6.
Promocja produktów lokalnych
Cel operacyjny 1.7.
Promocja turystyki aktywnej i weekendowej
Cel operacyjny 1.8.
Promocja turystyki kulturowej
Cel operacyjny 1.9.
Promocja unikalnych walorów klimatycznych miasta
Cel operacyjny 1.10. Promocja turystyki rodzinnej
Cel operacyjny 1.11. Szersze wykorzystanie marketingu mobilnego
Cel operacyjny 1.12. Wdrażanie Corporate Identity (CI)
Cel operacyjny 1.13. Rozwój komunikacji w sieci
Cel operacyjny 1.14. Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi na rzecz promocji
miasta oraz kształcenie kadr turystycznych
Cel strategiczny 2 – Wspieranie sfery przedsiębiorczości
Cel operacyjny 2.1.
Zacieśnienie współpracy z przedsiębiorcami na rzecz promocji miasta
Cel operacyjny 2.2.
Podniesienie jakości obsługi przedsiębiorców
Cel operacyjny 2.3.
Promocja oferty inwestycyjnej miasta
Cel operacyjny 2.4.
Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych
Cel operacyjny 2.5.
Opracowanie systemu ulg inwestycyjnych
Cel operacyjny 2.6.
Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości
Cel strategiczny 3 – Zwiększenie liczby turystów
Cel operacyjny 3.1.
Więcej atrakcji dla rodzin z dziećmi
Cel operacyjny 3.2.
Podnoszenie jakości bazy noclegowej i gastronomicznej
Cel operacyjny 3.3.
Podnoszenie kwalifikacji kadr turystycznych
Cel operacyjny 3.4.
Wspieranie inicjatyw kulturalnych
Cel operacyjny 3.5.
Przeciwdziałanie nierównomierności zapotrzebowania na usługi turystyczne
Cel operacyjny 3.6.
Eksploracja nowych rynków krajowych i zagranicznych w celu przyciągnięcia turystów
Cel operacyjny 3.7.
Rozwój zaplecza do uprawiania sportów zimowych i letnich
Cel operacyjny 3.8.
Poszerzanie oferty segmentu spa&wellness
Cel operacyjny 3.9.
Podnoszenie jakości organizowanych imprez
Cel operacyjny 3.10. Poprawa poziomu bezpieczeństwa w mieście
Cel operacyjny 3.11. Podniesienie estetyki i czystości miasta
Cel operacyjny 3.12. Rozwój i promocja marketingu eventowego
Cel operacyjny 3.13. Wprowadzanie programów lojalnościowych
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Cel strategiczny 4 – Podniesienie poziomu tożsamości lokalnej mieszkańców
Cel operacyjny 4.1.
Podniesienie jakości komunikowania się z mieszkańcami
Cel operacyjny 4.2.
Podniesienie jakości obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego
Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie
Cel operacyjny 4.3.
Wprowadzenie systemu mierzenia jakości klienta wewnętrznego i
zewnętrznego Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie
Cel operacyjny 4.4.
Wspieranie inicjatyw, w których partycypują mieszkańcy miasta
Cel operacyjny 4.5.
Wspieranie modelu zarządzania partycypacyjnego
Cel operacyjny 4.6.
Kreowanie pozytywnego, przyjaznego wizerunku miasta wśród
mieszkańców
Cel operacyjny 4.7.
Permanentna współpraca z organizacjami pozarządowymi
Cel operacyjny 4.8.
Popularyzowanie idei wspólnej odpowiedzialności za rozwój miasta
Cel operacyjny 4.9.
Pielęgnowanie wartości historycznych i dziedzictwa kulturowego
Cel operacyjny 4.10. Rozwój infrastruktury społecznej
Cel strategiczny 5 – Poprawa miejskiej infrastruktury technicznej
Cel operacyjny 5.1.
Budowa nowych miejsc parkingowych
Cel operacyjny 5.2.
Poprawa jakości chodników
Cel operacyjny 5.3.
Działania na rzecz powstania obwodnicy miasta
Cel operacyjny 5.4.
Wprowadzenie komunikacji miejskiej, w tym skibusy
Cel operacyjny 5.5.
Poszerzenie sieci połączeń komunikacyjnych z regionem
Cel operacyjny 5.6.
Realizacja projektów rewitalizacyjnych
Cel operacyjny 5.7.
Wprowadzenie elementów Smart City
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych warsztatów strategicznych oraz materiałów
dostarczonych przez Referat Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie
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17. Zbieżność założeń strategii z wewnętrznymi i zewnętrznymi
opracowaniami strategicznymi
Cele strategiczne, główne założenia strategii promocji są spójne z podstawowymi dokumentami strategicznymi, zarówno na szczeblu krajowym, regionalnym, jak i subregionalnym (powiatowym) oraz lokalnym. W ramach określenia zbieżności celów przeanalizowano
następujące dokumenty:


Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030),



Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności – Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju,



Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030,



Kierunki promocji Polski na lata 2017-2027,



Strategia Marketingowa Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020,



Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku,



Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020,



Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030,



Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,



Strategia komunikacji wizerunkowej województwa dolnośląskiego w kraju i zagranicą
na lata 2016-2020,



Program Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020,



Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata
2014-2023,



Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Szklarska Poręba,



Strategia rozwoju kultury Miasta Szklarska Poręba na lata 2020-2030, ze szczególnym
uwzględnieniem rozwoju Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w
Szklarskiej Porębie,



Lokalny Program Rewitalizacji Szklarskiej Poręby na lata 2016-2023,



Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Szklarska Poręba na lata 2015 do 2020 z
perspektywą do roku 2023,



Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego Subregionu Karkonosze i Gór Izerskie.
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W przeprowadzonych analizy powyższych opracowań strategicznych brany był pod
uwagę, w miarę możliwości, szczebel celów strategicznych lub obszarów priorytetowych.

Tabela 4. Zbieżność celów strategicznych, kluczowych założeń z podstawowymi opracowaniami strategicznymi szczebla krajowego, regionalnego, subregionalnego i lokalnego

CEL STRATEGICZNY HORYZONTALNY
Wzrost jakości życia społeczności lokalnej Miasta Szklarska Poręba wspierany efektywnym procesem promocji
Cel strategiczny 1 – Wzmocnienie marki Szklarskiej Poręby
Dokument strategiczny
Zbieżne założenia
Strategia na rzecz OdpowieObszar: Rozwój zrównoważony terytorialnie; Zrównowadzialnego Rozwoju do roku 2020 żony rozwój kraju wykorzystujący indywidualne poten(z perspektywą do 2030 r.)
cjały endogeniczne poszczególnych terytoriów; Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych
Polska 2030. Trzecia fala nowo- Cel 4 - Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki
czesności – Długookresowa Stra- Cel 8 - Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego rówtegia Rozwoju Kraju
noważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych
Krajowa Strategia Rozwoju Re1.2. Zwiększenie wykorzystania potencjału rozwojowego
gionalnego 2030
miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze
Kierunki promocji Polski na lata Cel: utrwalanie wizerunku Polski jako państwa o unika2017-2027
towych możliwościach z uwagi na geograficzne położenie
w układzie południkowym i równoleżnikowym, szczególnie transportowych i infrastrukturalnych
Cel: wzmocnienie brandingu narodowego marki Polska
poprzez korelację marki narodowej i wybranych marek
komercyjnych, w szczególności produktów wysokoprzetworzonych oraz usług, w tym usług konsultacyjnych,
badawczych oraz joint venture.
Strategia Marketingowa Polski
Cel 2. Marketingowe wspieranie rozwoju produktu turyw sektorze turystyki na lata
stycznego
2012-2020
Cel 3. Zwiększanie dotarcia z przekazem informacyjnopromocyjnym o atrakcyjności turystycznej Polski
Program Rozwoju Turystyki do
Cel operacyjny 1: Rozwój innowacyjności, atrakcyjności,
2020 roku
jakości usług i produktów turystycznych, jako czynnika
konkurencyjnej gospodarki
Cel operacyjny 3: Promocja markowych produktów turystycznych kraju i regionów oraz specjalizacji gospodarczych opartych na turystyce
Uzupełnienie Narodowej Strate- Cel 4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna
gii Rozwoju Kultury na lata
ochrona zabytków
2004-2020
Cel 8. Efektywna promocja twórczości
Cel 9. Promocja polskiej kultury za granicą
Strategia Rozwoju Wojewódz1.2 Wzmocnienie krajowej i europejskiej konkurencyjnotwa Dolnośląskiego 2030
ści regionu i jego marki
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Strategia komunikacji wizerunkowej województwa dolnośląskiego w kraju i zagranicą na lata
2016-2020
Program Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji
Jeleniogórskiej na lata 20142023
Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Szklarska Poręba
Strategia rozwoju kultury Miasta
Szklarska Poręba na lata 20202030, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju Miejskiego
Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej
Porębie
Plan gospodarki niskoemisyjnej
dla Miasta Szklarska Poręba na
lata 2015 do 2020 z perspektywą do roku 2023
Koncepcja Subregionalnego
Produktu Turystycznego Subregionu Karkonosze i Gór Izerskie

Cel strategiczny: Stworzenie wizerunku Dolnego Śląska
jako silnej marki terytorialnej
Cel strategiczny: Wzmocnienie gospodarczej marki Dolny
Śląsk
2.3. Wzmacnianie wizerunku powiatu jeleniogórskiego
poprzez aktywną promocję
Cel szczegółowy: Atrakcyjna dla mieszkańców i przedsiębiorstw przestrzeń AJ

Cel strategiczny 1. Rozwój funkcji turystycznowypoczynkowej
Cel strategiczny 1 – Rozwój turystyki kulturowej
Cel strategiczny 2 – Dywersyfikacja oferty kulturalnej

Cel 1. Wdrożenie wizji Miasta Szklarska Poręba, jako obszaru zarządzanego w sposób zrównoważony i ekologiczny, stanowiącego przykład dla gmin regionu.

Cel strategiczny 1 – rozwój markowych produktów turystycznych
Cel strategiczny 3 – budowa systemów wsparcia dla rozwoju markowych produktów turystycznych i sektora turystycznego w Subregionie
Cel strategiczny 4 – zintegrowany system promocji regionu oparty o System Identyfikacji Wizualnej Subregionu Karkonoszy i Gór Izerskich
Cel strategiczny 6 – Utworzenie na obszarze Subregionu
Karkonoszy i Gór Izerskich klastra turystycznego
Cel strategiczny 2 – Wspieranie sfery przedsiębiorczości
Dokument strategiczny
Zbieżne założenia
Strategia na rzecz OdpowieObszar: Reindustrializacja; Wzrost zdolności polskiego
dzialnego Rozwoju do roku 2020 przemysłu do sprostania globalnej konkurencji. Obszar:
(z perspektywą do 2030 r.)
Rozwój innowacyjnych firm; Zwiększenie innowacyjności
polskich przedsiębiorstw na rynku krajowym i rynkach
zagranicznych. Obszar: Małe i średnie przedsiębiorstwa
Przemiany strukturalne sektora; Nowe formy działania i
współpracy; Nowoczesne instrumenty wsparcia
Polska 2030. Trzecia fala nowo- Cel 1 - Wspieranie prorozwojowej alokacji zasobów w
czesności – Długookresowa Stra- gospodarce, stworzenie warunków dla wzrostu oszczędtegia Rozwoju Kraju
ności oraz podaży pracy i innowacji
Krajowa Strategia Rozwoju Re2.2. Wspieranie przedsiębiorczości na szczeblu regional-
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gionalnego 2030

Kierunki promocji Polski na lata
2017-2027
Strategia Marketingowa Polski
w sektorze turystyki na lata
2012-2020
Program Rozwoju Turystyki do
2020 roku

nym i lokalnym 70
2.3. Innowacyjny rozwój regionu i doskonalenie podejścia opartego na Regionalnych Inteligentnych Specjalizacjach
Cel: podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki
poprzez wsparcie zagranicznej ekspansji polskich przedsiębiorstw
Cel 2. Marketingowe wspieranie rozwoju produktu turystycznego

Cel operacyjny 1: Rozwój innowacyjności, atrakcyjności,
jakości usług i produktów turystycznych, jako czynnika
konkurencyjnej gospodarki
Cel operacyjny 2: Wzmocnienie aktywności społecznej i
przedsiębiorczości w sektorze gospodarki turystycznej
oraz zwiększenie kompetencji kadr
Cel operacyjny 3: Promocja markowych produktów turystycznych kraju i regionów oraz specjalizacji gospodarczych opartych na turystyce
Uzupełnienie Narodowej Strate- Cel 3. Wzrost udziału kultury w PKB
gii Rozwoju Kultury na lata
Cel 12. Rozwój przemysłów kultury (kinematografia, me2004-2020
dia, design, wydawnictwa, fonografia)
Strategia Rozwoju Wojewódz1.1 Wspieranie endogenicznych potencjałów gospodartwa Dolnośląskiego 2030
czych subregionów
3.3 Doskonalenie regionalnego i lokalnych rynków pracy
5.3 Wspieranie współpracy międzyregionalnej i transgranicznej
Regionalny Program Operacyjny Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w
Województwa Dolnośląskiego
odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i
2014-2020
akwakultury (w odniesieniu do EFMR) (CT 3)
Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia
oraz wsparcie mobilności pracowników (CT 8)
Program Rozwoju Powiatu Jele- 2.1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i tworzenie
niogórskiego na lata 2016-2020 nowych miejsc pracy
2.4. Rozwijanie współpracy z samorządami gminnymi i
innymi podmiotami w zakresie rozwoju gospodarczego
Strategia Zintegrowanych Inwe- Cel szczegółowy: Stworzenie dogodnych warunków dla
stycji Terytorialnych Aglomeracji inwestycji generujących nowe miejsca pracy w AJ
Jeleniogórskiej na lata 20142023
Strategia zrównoważonego roz- Cel strategiczny 2. Kształtowanie funkcji ośrodka sportów
woju Gminy Szklarska Poręba
zimowych i letnich
Strategia rozwoju kultury Miasta Cel strategiczny 4 – Współpraca i efektywne zarzadzanie
Szklarska Poręba na lata 2020kulturą
2030, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju Miejskiego
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Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej
Porębie
Koncepcja Subregionalnego
Produktu Turystycznego Subregionu Karkonosze i Gór Izerskie

Cel strategiczny 3 – budowa systemów wsparcia dla rozwoju markowych produktów turystycznych i sektora turystycznego w Subregionie
Cel strategiczny 5 – uczynienie z sektora turystycznego
Subregionu Karkonoszy i Gór Izerskich sfery stymulującej
rozwój społeczno-gospodarczy i wpływającej na polepszenie sytuacji na rynku pracy
Cel strategiczny 3 – Zwiększenie liczby turystów
Dokument strategiczny
Zbieżne założenia
Strategia na rzecz OdpowieObszar: Ekspansja zagraniczna; Zwiększenie umiędzynadzialnego Rozwoju do roku 2020 rodowienia polskiej gospodarki. Obszar: Efektywność
(z perspektywą do 2030 r.)
wykorzystania środków UE; Wykorzystanie środków z
budżetu UE w sposób przekładający się na trwałe efekty
rozwojowe
Polska 2030. Trzecia fala nowo- Cel 8 - Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego rówczesności – Długookresowa Stra- noważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego wykorzystategia Rozwoju Kraju
nia potencjałów regionalnych
Krajowa Strategia Rozwoju Re1.2. Zwiększenie wykorzystania potencjału rozwojowego
gionalnego 2030
miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze
Kierunki promocji Polski na lata Cel: promowanie turystyki dedykowanej grupom tury2017-2027
stów o określonych zainteresowaniach, która ma konkretną korzyść dla odwiedzającego, a jednocześnie pozwala mu poznać Polskę i Polaków
Cel: zwiększenie liczby turystów odwiedzających Polskę,
Cel: zachęcanie do odwiedzenia miejsc posiadających
duży potencjał, które aktualnie są mniej znane turystycznie
Cel: prezentacja charakterystycznych dla Polski walorów,
takich jak np. nieskażona przyroda, zdrowa żywność
Cel: pamiętając o potrzebie zrównoważonego rozwoju,
wspieranie działań mających na celu zwiększenie ruchu
turystycznego w okresach poza sezonem letnim i zimowym
Strategia Marketingowa Polski
Cel 1. Zaspokajanie potrzeb informacyjnych w zakresie
w sektorze turystyki na lata
turystyki
2012-2020
Cel 2. Marketingowe wspieranie rozwoju produktu turystycznego
Cel 3. Zwiększanie dotarcia z przekazem informacyjnopromocyjnym o atrakcyjności turystycznej Polski
Program Rozwoju Turystyki do
Cel operacyjny 1: Rozwój innowacyjności, atrakcyjności,
2020 roku
jakości usług i produktów turystycznych, jako czynnika
konkurencyjnej gospodarki
Cel operacyjny 2: Wzmocnienie aktywności społecznej i
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przedsiębiorczości w sektorze gospodarki turystycznej
oraz zwiększenie kompetencji kadr
Cel operacyjny 3: Promocja markowych produktów turystycznych kraju i regionów oraz specjalizacji gospodarczych opartych na turystyce
Cel operacyjny 4: Zagospodarowanie i modernizacja
przestrzeni dla rozwoju turystyki i infrastruktury rozwoju
turystycznego przy zachowaniu ochrony środowiska i
zastosowaniu ekoinnowacyjnych technologii
Cel 5. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kultury
Cel 8. Efektywna promocja twórczości
Cel 9. Promocja polskiej kultury za granicą
5.3 Wspieranie współpracy międzyregionalnej i transgranicznej
Cel strategiczny: Zwiększenie ruchu turystycznego na
Dolnym Śląsku

Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata
2004-2020
Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
Strategia komunikacji wizerunkowej województwa dolnośląskiego w kraju i zagranicą na lata
2016-2020
Strategia Zintegrowanych Inwe- Cel szczegółowy: Atrakcyjna dla mieszkańców i przedsięstycji Terytorialnych Aglomeracji biorstw przestrzeń AJ
Jeleniogórskiej na lata 20142023
Strategia zrównoważonego roz- Cel strategiczny 2. Kształtowanie funkcji ośrodka sportów
woju Gminy Szklarska Poręba
zimowych i letnich
Strategia rozwoju kultury Miasta Cel strategiczny 1 – Rozwój turystyki kulturowej
Szklarska Poręba na lata 2020Cel strategiczny 2 – Dywersyfikacja oferty kulturalnej
2030, ze szczególnym uwzględCel strategiczny 4 – Współpraca i efektywne zarzadzanie
nieniem rozwoju Miejskiego
kulturą
Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej
Porębie
Koncepcja Subregionalnego
Cel strategiczny 3 – budowa systemów wsparcia dla rozProduktu Turystycznego Subre- woju markowych produktów turystycznych i sektora tugionu Karkonosze i Gór Izerskie
rystycznego w Subregionie
Cel strategiczny 4 – Podniesienie poziomu tożsamości lokalnej mieszkańców
Dokument strategiczny
Zbieżne założenia
Strategia na rzecz OdpowieObszar: Spójność społeczna; Redukcja ubóstwa i wykludzialnego Rozwoju do roku 2020 czenia społecznego oraz poprawa dostępu do usług
(z perspektywą do 2030 r.)
świadczonych w odpowiedzi na wyzwania demograficzne; Wzrost i poprawa wykorzystania potencjału kapitału
ludzkiego na rynku pracy
Polska 2030. Trzecia fala nowo- Cel 10 - stworzenie sprawnego państwa jako modelu
czesności – Długookresowa Stra- działania administracji publicznej;
tegia Rozwoju Kraju
Cel 11 - wzrost społecznego kapitału rozwoju
Krajowa Strategia Rozwoju Re2.1. Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego
gionalnego 2030
3.2 Wzmacnianie współpracy i zintegrowanego podejścia
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Program Rozwoju Turystyki do
2020 roku
Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata
2004-2020

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Dolnośląskiego
2014-2020
Strategia komunikacji wizerunkowej województwa dolnośląskiego w kraju i zagranicą na lata
2016-2020
Program Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020

do rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym
Cel operacyjny 2: Wzmocnienie aktywności społecznej i
przedsiębiorczości w sektorze gospodarki turystycznej
oraz zwiększenie kompetencji kadr
Cel 7. Rozwój szkół artystycznych i zwiększenie liczby
godzin edukacji kulturalnej w programach szkolnych
Cel 11. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności kulturalnej i w systemie
upowszechniania kultury
3.1 Kształtowanie postaw obywatelskich
3.2 Wzrost społecznej integracji
Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i
wszelką dyskryminacją (CT 9)
Cel strategiczny: Zbudowanie tożsamości regionalnej
mieszkańców Dolnego Śląska

1.1. Rozwój systemu kształcenia dostosowany do potrzeb
edukacyjnych i rynku pracy
1.2. Rozwój oferty w zakresie spędzania czasu wolnego
Strategia Zintegrowanych Inwe- Cel szczegółowy: Aktywni zawodowo i społecznie mieszstycji Terytorialnych Aglomeracji kańcy AJ
Jeleniogórskiej na lata 20142023
Strategia zrównoważonego roz- Cel strategiczny 4. Działania na rzecz inicjatyw kulturalwoju Gminy Szklarska Poręba
no-artystycznych
Strategia rozwoju kultury Miasta Cel strategiczny 3 – Budowanie tożsamości kulturowej w
Szklarska Poręba na lata 2020oparciu o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
2030, ze szczególnym uwzględCel strategiczny 4 – Współpraca i efektywne zarzadzanie
nieniem rozwoju Miejskiego
kulturą
Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej
Porębie
Lokalny Program Rewitalizacji
Cel 1. Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się zjawisk
Szklarskiej Poręby na lata 2016- społecznie niekorzystnych
2023
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Cel 9. Zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej
dla Miasta Szklarska Poręba na
ich wpływu na lokalną gospodarkę ekoenergetyczną oraz
lata 2015 do 2020 z perspektyjakość powietrza
wą do roku 2023
Koncepcja Subregionalnego
Cel strategiczny 5 – uczynienie z sektora turystycznego
Produktu Turystycznego Subre- Subregionu Karkonoszy i Gór Izerskich sfery stymulującej
gionu Karkonosze i Gór Izerskie
rozwój społeczno-gospodarczy i wpływającej na polepszenie sytuacji na rynku pracy
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Cel strategiczny 5 – Poprawa miejskiej infrastruktury technicznej
Dokument strategiczny
Zbieżne założenia
Strategia na rzecz OdpowieObszar: Kapitał dla rozwoju; Trwałe zwiększenie stopy
dzialnego Rozwoju do roku 2020 inwestycji i ich jakości w dłuższej perspektywie, przy
(z perspektywą do 2030 r.)
większym wykorzystaniu środków krajowych
Polska 2030. Trzecia fala nowo- Cel 7 - Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz
czesności – Długookresowa Stra- ochrona i poprawa stanu środowiska
tegia Rozwoju Kraju
Krajowa Strategia Rozwoju Re1.5. Rozwój infrastruktury wspierającej dostarczanie
gionalnego 2030
usług publicznych i podnoszącej atrakcyjność inwestycyjną obszarów
Program Rozwoju Turystyki do
Cel operacyjny 4: Zagospodarowanie i modernizacja
2020 roku
przestrzeni dla rozwoju turystyki i infrastruktury rozwoju
turystycznego przy zachowaniu ochrony środowiska i
zastosowaniu ekoinnowacyjnych technologii
Uzupełnienie Narodowej Strate- Cel 5. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kultury
gii Rozwoju Kultury na lata
2004-2020
Strategia Rozwoju Wojewódz2.1 Poprawa stanu i dostępności regionalnej infrastruktwa Dolnośląskiego 2030
tury technicznej
2.2 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury publicznej z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami i starszych
Regionalny Program Operacyjny Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie
Województwa Dolnośląskiego
niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej
2014-2020
infrastruktury sieciowej (CT 7)
Program Rozwoju Powiatu Jele- 2.2. Uzyskanie wysokiego poziomu skomunikowania weniogórskiego na lata 2016-2020 wnątrzregionalnego i ponadregionalnego
Strategia Zintegrowanych Inwe- Cel szczegółowy: Dogodna dostępność komunikacyjna i
stycji Terytorialnych Aglomeracji infrastrukturalna AJ
Jeleniogórskiej na lata 20142023
Strategia zrównoważonego roz- Cel strategiczny 3. Rozwój infrastruktury technicznowoju Gminy Szklarska Poręba
społecznej miasta
Lokalny Program Rewitalizacji
Cel 2. Polepszenie stanu infrastruktury technicznej
Szklarskiej Poręby na lata 2016- Cel 3. Poprawa stanu środowiska naturalnego
2023
Plan gospodarki niskoemisyjnej Cel 7. Poprawa ładu przestrzennego, rozwój zrównowadla Miasta Szklarska Poręba na
żonej przestrzeni publicznej
lata 2015 do 2020 z perspektyCel 10. Promocja i realizacja wizji zrównoważonego
wą do roku 2023
transportu - z uwzględnieniem transportu zbiorowego,
indywidualnego i rowerowego
Koncepcja Subregionalnego
Cel strategiczny 2 – tworzenie markowej infrastruktury
Produktu Turystycznego Subre- turystycznej
gionu Karkonosze i Gór Izerskie
Źródło: Opracowanie własne
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18. Monitoring i ewaluacja
Proces monitoringu oraz ewaluacji strategii promocji stanowi podstawę do określania
jej skuteczność, efektywność oraz korzyści z realizacji przyjętych założeń. Na tej podstawie
możemy oceniać zasadność obranych kierunków rozwojowych, promocyjnych. Z uwagi na
stosunkowo długi czas obowiązywania dokumentu strategicznego, dopuszcza się możliwość
aktualizacji poszczególnych celów (strategicznych, operacyjnych) lub całej strategii. Za monitoring realizacji celów strategicznych powinny być odpowiedzialne, wskazane przez władze
samorządowe, odpowiednie komórki organizacyjne Urzędu miejskiego w Szklarskiej Porębie
zgodnie ze swymi kompetencjami oraz zakresem obowiązków.

Tabela 5. Przykładowy zestaw wskaźników realizacji celów strategicznych

Cel strategiczny

Cel strategiczny 1 –
Wzmocnienie marki
Szklarskiej Poręby

Cel strategiczny 2 –
Wspieranie sfery przedsiębiorczości

Cel strategiczny 3 –
Zwiększenie liczby turystów

Przykładowe wskaźniki
liczba projektów promocyjnych w zakresie turystyki
liczba projektów turystycznych, promocyjnych współfinansowanych ze środków UE
liczba wejść na stronę internetową miasta
liczba przeprowadzonych kampanii reklamowych
liczba projektów transgranicznych
Liczba zorganizowanych eventów
liczba miejscowych podmiotów oferujących produkty lokalne
liczba wykreowanych, sieciowych produktów turystycznych
średni poziom wydatków ponoszonych przez turystów
wskaźnik przedsiębiorczości (liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców)
liczba nowych miejsc pracy
liczba nowopowstałych przedsiębiorstw
stopa bezrobocia rejestrowanego
liczba ofert pracy
liczba kursów z zakresu poprawy kwalifikacji zawodowych
liczba projektów z zakresu przekwalifikowania zawodowego
poziom jakości obsługi klienta biznesowego (badania ankietowe)
liczba instytucji otoczenia biznesu
liczba szkoleń zrealizowanych dla przedsiębiorców
powierzchnia gminnych terenów inwestycyjnych
liczba turystów ogółem w ciągu roku
liczba turystów zagranicznych w ciągu roku
liczba miejsc noclegowych
liczba nowopowstałych obiektów turystycznych
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Cel strategiczny 4 – Podniesienie poziomu tożsamości lokalnej mieszkańców

Cel strategiczny 5 – Poprawa miejskiej infrastruktury technicznej

liczba odrestaurowanych obiektów turystycznych
liczba szkoleń dla kadr turystycznych
liczba obiektów oferujących usługi spa&wellness
liczba gospodarstw agroturystycznych
wskaźnik przestępczości (liczba przestępstw na 10000 mieszkańców)
liczba programów lojalnościowych
liczbę samochodów na rejestracjach spoza powiatu i województwa
liczba projektów z obszaru kultury
wskaźnik salda migracji w mieście
poziom tożsamości lokalnej (badania ankietowe)
liczba zrealizowanych projektów w obszarze społecznym (np.
aktywizacja zawodowa)
liczba nowych placów zabaw
liczba projektów zrealizowanych przy udziale NGO
liczba organizacji pozarządowych na mieszkańca (NGO)
liczba projektów zrealizowanych przy partycypacji mieszkańców
poziom jakości obsługi mieszkańców w urzędach (badania ankietowe)
długość nowych i zmodernizowanych dróg
długość nowych i zmodernizowanych chodników
długość nowopowstałych i zmodernizowanych szlaków turystycznych, tras rowerowych
długość nowo wybudowanych ścieżek rowerowych
liczba utworzonych miejsc parkingowych
liczba projektów rewitalizacyjnych
liczba projektów z obszaru Smart City

Źródło: Opracowanie własne

Powyższej listy wskaźników nie należy traktować jako zestawienia zamkniętego, można
ją poszerzać zgodnie z zapotrzebowaniem, przesłankami merytorycznymi lub prowadzonymi
badaniami nad procesem promocji w Szklarskiej Porębie. Osiągane wartości wskaźników
należy ponadto porównać z ponoszonymi na poszczególne działania nakładami. Weryfikację
prowadzimy w kreślonych periodach czasowych, wyniki mogą stanowić bazę do opracowania
raportu ewaluacyjnego zawierającego rekomendacje do dalszych działań.
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19. Partycypacja społeczna w procesie tworzenia strategii promocji
W procesie prac nad Strategią promocji Miasta Szklarska Poręba na lata 2020-2027 od
początku dochowano wszelkich starań w celu zapewnienia partycypacji społecznej.
W szklarskoporębskim urzędzie miejskim 5 grudnia 2019 r. odbył się pogłębiony, wielogodzinny warsztat strategiczny z dyskusją moderowaną. Podczas warsztatu omówiono wyniki
badań ankietowych, ze szczególnym uwzględnieniem wskazań grupy lokalnych przedsiębiorców. W dalszej części spotkania uczestnicy opracowywali analizę SWOT oraz dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat procesu promocji Szklarskiej Poręby.
Znaczącą część warsztatu zajęła dyskusja na temat unikalnego, leczniczego klimatu
miasta, który powinien być jednym z wiodących motywów promocyjnych w najbliższych latach, choć jego szczególne walory znane są od bardzo dawna. Należy podkreślić duże zaangażowanie i profesjonalne podejście do omawianych zagadnień wszystkich uczestników spotkania.
Poza wspomnianym warsztatem, w okresie od marca do grudnia 2019 r., odbyła się seria spotkań roboczych dotyczących procesu tworzenia strategii, w których uczestniczyli pracownicy Referatu Promocji Miasta Urzędu Miasta Szklarskiej Poręby oraz zaproszeni lokalni
liderzy, przedstawiciele środowisk: samorządowego, organizacji pozarządowych oraz biznesowego. Podczas spotkań roboczych omawiano poszczególne komponenty dokumentu,
z uwzględnieniem struktury kwestionariuszy ankietowych, drzewa celów, zadań do realizacji,
obecnych trendów w promocji samorządów oraz marketingu miejsc ogółem.
Na bazie powyższych informacji można stwierdzić, że przedstawiciele lokalnych społeczności partycypowali w każdym z etapów tworzenia dokumentu, jest on tym samym objęty kontrolą obywatelską. Kontrola obywatelska przejawia się sprawowaniem kontroli nad
funkcjonowaniem instytucji publicznych, instytucji zaufania publicznego oraz zwiększaniem
ich przejrzystości i przestrzeganie reguł dobrego rządzenia (good governance).
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20. Podsumowanie i rekomendacje
W ramach podsumowania można sformułować następujące wnioski i rekomendacje
w zakresie procesu promocji Miasta Szklarska Poręba:


miasto ma niewątpliwie potencjał promocyjny, który powinien być wykorzystywany
w jeszcze pełniejszym zakresie, przy użyciu nowoczesnych form promocji, ze szczególnym uwzględnieniem promocji w Sieci oraz marketingu mobilnego



w odniesieniu do przeprowadzonych badań ankietowych, większość respondentów
w dalszym ciągu dużą rolę przywiązuje do stanu infrastruktury technicznej, praktycznie
we wszystkich wskazywanych obszarach problemowych miasta przewijała się kwestia
braku miejsc parkingowych, braku obwodnicy miasta, konieczności zagospodarowania
centrum, zaniedbań w zakresie stanu dróg; ponadto respondenci zwracali uwagę na
potrzebę komunikacji miejskiej, skibusów, otwartego basenu



należy w większym stopniu promować i eksponować zalety unikalnego, wyjątkowo
korzystnego dla zdrowia mikroklimatu Szklarskiej Poręby, który porównywany jest
z warunkami klimatycznymi w Alpach



Szklarska Poręba jest przede wszystkim kurortem zimowym, ale mnogość atrakcji, potencjał sektora kultury, zasoby przyrodnicze pozwalają funkcjonować miastu przez cały
rok, relatywnie skutecznie niwelując nierównomierne zapotrzebowanie na usługi turystyczne



dla dobra procesu promocji oraz rozwoju społeczno-ekonomicznego miasta potrzebna
jest współpraca wszystkich miejskich środowisk; samorząd może być liderem projektów, natomiast bez wsparcia pozostałych grup interesariuszy będzie miał znacząco
utrudnione zadanie



wydatki na działania promocyjne powinny być wyższe z korzyścią dla jakości oraz ilości
realizowanych projektów, szansą są również środki z funduszy europejskich w nadchodzącym okresie programowania 2021-27, zarówno dla samorządu, jak i dla organizacji
pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) oraz przedsiębiorstw



siłą Szklarskiej Poręby jest kreatywny kapitał ludzki, mieszkańcy, którzy wykazują relatywnie wysoki poziom zaangażowania oraz tożsamości lokalnej.
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24. Załączniki
Załącznik nr 1. Ankieta dla mieszkańców
Mieszkańcu Szklarskiej Poręby, pracujemy nad nową strategią promocji. Jej wdrożenie z pewnością
przyczyni się także do poprawy jakości życia mieszkańców. Aby strategia była najlepsza — potrzebujemy wiedzy. Mieszkańcy posiadają jej najwięcej. Prosimy zatem każdego o wypełnienie ankiety. Jest
anonimowa, a odpowiedzi wykorzystamy wyłącznie do pracy nad Strategią promocji Miasta Szklarska Poręba na lata 2020-2027.
Dziękujemy za pomoc i zaangażowanie
Referat Promocji Miasta Szklarska Poręba
1. Czy dobrze żyje się w Szklarskiej Porębie?
zdecydowanie tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

zdecydowanie nie

2. Szklarska Poręba to... (maksymalnie 3 odpowiedzi)
prestiż

wysoka jakość

nowoczesność

kreatywność

rozpoznawalność

tradycja

komfort

korzystny wizerunek

kapitał ludzki

zamożność

wypoczynek

duma

bezpieczeństwo

satysfakcja

dobre ceny

samorealizacja

przynależność

coś innego (co?)
....................................................................................................................................................................…………………………………
3. Co ułatwiłoby Panu/i mieszkanie w Szklarskiej Porębie?
...................................................................................................................................................................................................…
...................................................................................................................................................................................................…
...................................................................................................................................................................................................…
4. Pierwsze skojarzenia ze Szklarską Porębą? (maksymalnie 5 odpowiedzi)
Krzywe Baszty

Krucze Skały

Tradycje Szklarskie

Galeria Fotografii Artystycznej

Jakuszyce

Ogród rzeźb ceramicznych

Chybotek

Wodospad Szklarki

KRĄG 2000 — Azyl Żelaznych Ludzi

Chata Walońska JUNA

LEŚNA HUTA

Karkonosze

Czerwona Jama

Muzeum Ziemi JUNA

MŁYN ŚWIĘTEGO ŁUKASZA

Norweskie szałasy dla wędrowców
Kościół cmentarny
Wysoki Kamień
Złoty Widok
Model Układu Słonecznego

Sudeckie Centrum Kultury i
Sztuki
Karkonoski Park Narodowy
WIDNOKRĄG — galeria rzeźb
Dom Wlastimila Hofmana
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Dom Hauptmannów

Kolej linowa na Szrenicę

Góry Izerskie

Ogród DUCHA GÓR

Huta JÓZEFINY

Śnieżne Kotły

Kolej izerska

Szrenica

Rodzinny Park Rozrywki ESPLANADA

Centrum Edukacji Ekologicznej

Huta JULIA

DINOPARK
KPN

Muzeum Mineralogiczne

Izerski Park Ciemnego Nieba
ŻELAZNY TYGIEL

Park linowy TROLLANDIA

100 TON

Muzeum Energetyki
Wystawa klocków LEGO
inne (jakie?)...........................................................................................................................................................................................

5. Jak często korzysta Pan/i z infrastruktury sportowej?
Infrastruktura sportowa

5 (b. często)

4 (często)

3 (czasem)

2 (rzadko)

1 (wcale)

Polana Jakuszycka — centrum narciarstwa biegowego
SkiArena Szrenica — centrum narciarstwa zjazdowego
szlaki rowerowe
szlaki piesze
obiekty sportowe („orlik”, siłownia plenerowa itp.)
6. Jakiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej brakuje w Szklarskiej Porębie?
.......................................................................................................................................................................................................
7. Czy bierze Pan/i udział w imprezach/wydarzeniach organizowanych w Szklarskiej Porębie?
bardzo często

często

czasem

rzadko

wcale

Jeśli tak, to w jakich?
.......................................................................................................................................................................................................
8. Które z haseł/nazw słyszy Pan/i najczęściej?
Produkt turystyczny

5 (b. często)

Stolica Radiowej Trójki
Polana Jakuszycka — centrum narciarstwa biegowego
Rowerowa Kraina
SkiArena Szrenica — centrum narciarstwa zjazdowego
Wodospad Szklarki
Bieg Piastów
Magiczny Szlak Ducha Gór
Mineralogiczna Stolica Polski
Skwer Radiowej Trójki
Wodospad Kamieńczyka
Dom Gerharta i Carla Hauptmannów
LEŚNA HUTA
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Sudeckie Centrum Kultury i Sztuki
DINOPARK
Rodzinny Park Rozrywki ESPLANADA
Park linowy TROLLANDIA
Kolej izerska
Walonowie
Mekka biegaczy
9. Jakich atrakcji brakuje w Szklarskiej Porębie? Proszę wymienić maksymalnie 3.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Jak dowiaduje się Pan/i o nowych atrakcjach turystycznych w Szklarskiej Porębie? (maksymalnie 3 odpowiedzi)
znajomi/sąsiedzi

gazety

radio

telewizja

tablice informacyjne

Internet

w pracy

ulotki

aplikacja mobilna BLISKO

inaczej (jak?)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. Jaki wpływ mają na Pana/i życie obiekty noclegowe (apartamenty, hotele, aparthotele)?
zły

dobry

żaden

Dlaczego?
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12. Jaki wpływ ma na Pana/i życie wynajem mieszkań turystom?
zły

dobry

żaden

Dlaczego?
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13. Co może negatywnie wpłynąć na życie w Szklarskiej Porębie? (maksymalnie 3 odpowiedzi)
bezrobocie

kryzys gospodarczy

nadmiar turystów

wysokie ceny

miejscowe podatki

koszty mediów

spadek liczby turystów
zanieczyszczenie środowiska

coś innego(co?)
……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
14. Czy na poziom życia w Szklarskiej Porębie wpływa jej promocja poza miastem?
zdecydowanie tak

raczej tak

trudno powiedzieć
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Metryczka
15. Płeć:
16. Wiek:

kobieta
18-25 lat

mężczyzna
26-35 lat

36-50 lat

51-65 lata

powyżej 65 lat

17. Jaka jest Pana/i aktywność zawodowa? (Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.)
pracuję zatrudniony(a) u pracodawcy

jestem na emeryturze/rencie

jestem pracodawcą

uczę się

prowadzę działalność gospodarczą

pracuję dorywczo

jestem bezrobotny(a)

inna, jaka? …………………………….......................

18. Od którego roku jest Pan/i mieszkańcem Szklarskiej Poręby? ….......................................
19. Czy planuje Pan/i zmianę miejsca zamieszkania?

nie

tak

Jeśli tak — dlaczego?
………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………..

Załącznik nr 2. Ankieta dla przedsiębiorców
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Przedsiębiorco!
Opracowujemy nową strategię promocji, wg której będziemy promować miasto przez najbliższe 7 lat.
To ważny dokument, bo od niego zależą też warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Aby
strategia była najlepsza, potrzebujemy wiedzy. A tę posiada każdy, kto prowadzi w Szklarskiej Porębie biznes. Dlatego prosimy o wypełnienie ankiety. Jest anonimowa, a odpowiedzi wykorzystamy
wyłącznie do pracy nad Strategią promocji Miasta Szklarska Poręba na lata 2020-2027.
Dziękujemy za pomoc i
zaangażowanie
Referat Promocji Miasta Szklarska Poręba
1. Jak ocenia Pan/i warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w Szklarskiej Porębie?
bardzo dobrze

dobrze

średnio

źle

bardzo źle

2. Czy Pana/i zdaniem działania promocyjne wpływają na prowadzoną działalność gospodarczą?
zdecydowanie tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

zdecydowanie nie

3. W jakich kierunkach powinna być prowadzona promocja Szklarskiej Poręby w najbliższych latach? (maksymalnie 3
odpowiedzi)
atrakcje turystyczne i zabytki

marketing eventowy

markowe produkty turystyczne

sektor kultury

promocja przedsiębiorczości

turystyka biznesowa i konferencyjna

sport

spa & wellness

produkty lokalne, regionalne

4. Proszę podać najdogodniejsze sposoby informowania Pana/i o wydarzeniach i atrakcjach turystycznych w Szklarskiej
Porębie?
(maksymalnie 3 odpowiedzi)
kontakt osobisty

gazety i czasopisma

radio

telewizja

tablice informacyjne, banery

Internet

aplikacja BLISKO

inaczej (jak?)
..............................................………...

5. Marka „Szklarska Poręba” to… (maksymalnie 3 odpowiedzi)
prestiż

wysoka jakość

nowoczesność

wypoczynek

rozpoznawalność

tradycja

komfort

korzystny wizerunek

kapitał ludzki

zamożność

duma

kreatywność

bezpieczeństwo

satysfakcja

natura

zrównoważony rozwój

samorealizacja

dobre ceny
przynależność

coś innego (co?)
...............................................................................................................................................................……………………………………..

6. Co może negatywnie wpłynąć na prowadzenie działalności gospodarczej w Szklarskiej Porębie? (maksymalnie 3
odpowiedzi)
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zmiany rynku pracy

kryzys gospodarczy

niedobór turystów

niestabilne prawo

brak pracowników

inflacja

konkurencja innych gmin

droższe kredyty

zanieczyszczenie środowiska

nadmiar turystów

zmienność klimatu

wysokie ceny

stan infrastruktury

wysokie koszty działalności gosp.

komunikacja z miastem / w
mieście

zmiany cen usług

coś innego (co?)
................................................................................................................................................................…………………………………….
7. Czy Szklarska Poręba jest miastem o znaczącym potencjale rozwojowym?
zdecydowanie tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

zdecydowanie nie

8. Czy inwestowanie w promocję przekłada się na rozwój społeczno-ekonomiczny Szklarskiej Poręby?
zdecydowanie tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

zdecydowanie nie

9.Jakiej infrastruktury służącej turystyce brakuje w Szklarskiej Porębie?
................................................................................................................................................................................................……
10. Czy informuje Pan/i swoich gości/klientów o możliwościach spędzania czasu wolnego oraz wydarzeniach w Szklarskiej
Porębie?
bardzo często

często

czasem

rzadko

wcale

11. Czy korzysta Pan/i z darmowych materiałów informacyjno-prom. (ulotki, informatory, mapy itp.) dostępnych w
Informacji Turystycznej?
bardzo często

często

czasem

rzadko

wcale

12. Czy ww. materiałach powinny znajdować się reklamy?
tak

nie

nie wiem

13. Jak ocenia Pan/i poszczególne produkty turystyczne?
Produkt turystyczny

5 (b. dobrze) 4 (dobrze)

3 (średnio)

Stolica Radiowej Trójki
Polana Jakuszycka — centrum narciarstwa biegowego
Rowerowa Kraina
SkiArena Szrenica – centrum narciarstwa zjazdowego
Bieg Piastów
Magiczny Szlak Ducha Gór
Mineralogiczna Stolica Polski
Walończycy
Mekka biegaczy
Karkonoski Park Narodowy
14. Czy uważa się Pan/i za współautora oferty turystyczno-kulturalnej Szklarskiej Poręby?

125

2 (źle)

1 (b. źle)

Strategia promocji Miasta Szklarska Poręba na lata 2020-2027

zdecydowanie tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

zdecydowanie nie

15. Czy przedsiębiorcy powinni partycypować w kosztach promocji miasta?
tak

nie

nie wiem

16. Jeśli tak, to w jakiej formule?
................................................................................................................................................................................................……
17. Jakie rodzaje promocji stosuje Pan/i we własnej działalności gospodarczej?
................................................................................................................................................................................................……
18. Czy włącza się Pan/i w działania promocyjne prowadzone przez Szklarską Porębę?
bardzo często

często

czasem

rzadko

wcale

19. Czy w zamian opłaty miejscowej (tzw. klimatycznej) i uzdrowiskowej powinna zostać wprowadzona uniwersalna opłata
turystyczna (ponoszona przez turystów) na rzecz rozwoju turystyki w ramach jednostek samorządu terytorialnego?
nie

tak

20. Czy Państwa przedsiębiorstwo byłoby gotowe przystąpić jako członek zwyczajny do lokalnej organizacji turystycznej
(stowarzyszenia) i w konsekwencji opłacać składkę członkowską? (Nie dotyczy przedsiębiorców zrzeszonych już w LOT
Szklarska Poręba)
nie

tak

21. Jakiej wysokości powinna być kwota rocznej składki członkowskiej w lokalnej organizacji turystycznej (stowarzyszeniu)?
.....................
22. Na jaki cel powinny być przeznaczone fundusze będące w dyspozycji lokalnej organizacji turystycznego (stowarzyszenia),
pochodzące ze składek członkowskich oraz dochodów z tytułu pobierania opłaty miejscowej (turystycznej)?
................................................................................................................................................................................................……

Metryczka
23. Jaką prowadzi Pan/i działalność gospodarczą?
związaną z turystyką:
hotelarską — obiekt do 10 miejsc noclegowych
hotelarską — obiekt 11-30 m.n.
hotelarską — obiekt 31-60 m.n.
hotelarską — obiekt 61-100 m.n
hotelarską — obiekt pow. 100 m.n.
wypożyczalnię sprzętu turystycznego (narty, rowery itd.)
biuro turystyczne i usługi przewodnickie
atrakcję turystyczną / obiekt rozrywki rodzinnej
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instruktorską (narciarską i inną)
gastronomiczną
krótkoterminowy wynajem lokalów
handlową
nieturystyczną
Jaką?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
24. Czy turystyka jest Pana/i podstawową działalnością gospodarczą?
nie

tak

25. Liczba zatrudnionych (średniorocznie): …..........
26. Czy jest Pan/Pani mieszkańcem Szklarskiej Poręby?
nie

tak, od którego roku? …..........

Załącznik nr 3. Ankieta dla organizacji pozarządowych (NGO)
Szanowny przedstawicielu organizacji społecznej, pracujemy nad nową strategią promocji miasta na
najbliższe 7 lat. Dokument z pewnością przyczyni się do poprawy warunków działania w organizacjach pozarządowych. Aby strategia była najlepsza — potrzebujemy wiedzy. Tę możemy uzyskać tylko od najbardziej zainteresowanych, a nikt nie posiada jej tak wiele, jak działacze stowarzyszeń i fundacji. Prosimy więc o wypełnienie poniższej ankiety. Odpowiedzi wykorzystamy wyłącznie do pracy
nad Strategią promocji Miasta Szklarska Poręba na lata 2020-2027.
Dziękujemy za pomoc i zaangażowanie
Referat Promocji Miasta Szklarska Poręba
1.Na terenie Szklarskiej Poręby działalność społeczna jest…

łatwa

2.Czy siedziba Pana/i organizacji w Szklarskiej Porębie ułatwia działalność?

ani łatwa, ani trudna
bardzo

3.Czy siedziba Pana/i organizacji ułatwia współpracę z innymi organizacjami społecznymi?
wcale

trochę

trudna
wcale

bardzo

trochę

4.Czy Szklarska Poręba zyskuje na działalności organizacji społecznych?
zdecydowanie tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

zdecydowanie nie

5.Czy pomoc organizacjom społecznym udzielana przez Miasto przekłada się na komfort życia mieszkańców?
zdecydowanie tak

raczej tak

trudno powiedzieć

6.Jak ocenia Pan/i współpracę swej organizacji z Miastem Szklarska Poręba?

raczej nie
dobrze

zdecydowanie nie
ani dobrze ani źle

źle

7.Jakie Pana/i organizacja miewa problemy we współpracy z Miastem?
................................................................................................................................................................................................……
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8.Jakie korzyści Pana/i organizacji przynosi współpraca z Miastem?
................................................................................................................................................................................................……
9.Jakiej pomocy Pana/i organizacja oczekuje od Miasta?
................................................................................................................................................................................................……
10. Jakimi zasobami Pan/i organizacja może podzielić się z Miastem?
................................................................................................................................................................................................……
11. Czy Pani/i organizacja korzysta ze wsparcia sponsorów (materialnego rzeczowego lub finansowego):
czasami

często

wcale

12. Czy Pana/i organizacja korzysta z publicznego finansowania zewnętrznego?
funduszów UE
funduszów rządowych

innych funduszów zagranicznych

innego (jakiego?) …........................……………………………….
funduszów wojewódzkich / powiatowych

zbiórek publicznych

13. Jeśli Pana/i organizacja współpracowała/współpracuje z partnerami czeskimi, proszę wymienić problemy jakie
napotkacie/napotykaliście:
................................................................................................................................................................................................……
................................................................................................................................................................................................……
14. Jeśli Pana/i organizacja współpracowała/współpracuje z partnerami czeskimi, wymień korzyści z tej współpracy:
................................................................................................................................................................................................……
................................................................................................................................................................................................……
15. Jak ocenia Pan/i zaangażowanie swej organizacji w promocję miasta?

wysoko

średnio

nisko

16. Czy organizacje społeczne powinny angażować się bardziej w integrację mieszkańców?
zdecydowanie tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

zdecydowanie nie

17. Czy organizacje społeczne powinny współdziałać z Miastem i sektorem gospodarczym w planowaniu swych działań?
zdecydowanie tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

zdecydowanie nie

18. Czy organizacje społeczne mogłyby mieć znaczący wpływ na postrzeganie miasta przez mieszkańców i turystów?
zdecydowanie tak

raczej tak

trudno powiedzieć

raczej nie

zdecydowanie nie

raczej nie

zdecydowanie nie

raczej nie

zdecydowanie nie

19. Czy organizacje społeczne powinny się zajmować wizerunkiem miasta?
zdecydowanie tak

raczej tak

trudno powiedzieć

20. Czy organizacje społeczne powinny zająć się estetyką miasta?
zdecydowanie tak

raczej tak

trudno powiedzieć

21. Jakie widzi Pan/i zagrożenia dla działalności społecznej w Szklarskiej Porębie? (maksymalnie 3 odpowiedzi)
zmniejszenie finansowania publicznego
kryzys gospodarczy
zanieczyszczenie środowiska

wzrastające bezrobocie

niestabilne i niedoskonałe prawo

spadek liczby turystów

konkurencja innych gmin

spadek liczby mieszkań-

wzrost liczby turystów

ców
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inne (jakie?)………………………………………………………..
22. Jakie widzi Pan/i szanse dla działalności społecznej w Szklarskiej Porębie? (maksymalnie 3 odpowiedzi)
bliskość granicy państwa

znaczna rozpoznawalność miasta wśród Pola-

wzrastająca liczba turystów

ków

przychylność samorządu terytorialne-

walory przyrodnicze

dogodne warunki do uprawiania turystyki i
sportów
koniunktura gospodarinne (jakie?)
cza
…………………………………………………………..

go

23. Czy Pana/i organizacja współpracuje z innymi organizacjami społecznymi w mieście?
stale

często

czasami

wcale

24. Czy Pana/i organizacja chciałaby ściślej współpracować z innymi organizacjami społecznymi z miasta i spoza niego?
tak

być może

nie

25. Czy Pana/i organizacja byłaby gotowa wykonywać zadania w zakresie promocji miasta?
tak

być może

nie

26. Czy Pana/i organizacja byłaby gotowa wykonywać zadania w zakresie promocji miasta wspólnie z innymi organizacjami
społecznymi?
tak

być może

nie

Metryczka
27. Rodzaj organizacji
28. Ma siedzibę

stowarzyszenie
w Szklarskiej Porębie

fundacja
poza Szklarską Porębą, ale działa na obszarze miasta

29. W jakim obszarze działalności społecznej lokuje Pana/i swoją organizację:
pomoc społeczna

sport

turystyka

oświata

kultura

polityka

Innym (jakim?)
.............................................................................................................................................................................................………
30. Jak długo istnieje Pan/i organizacja?

1-3 lata

4-5 lat

6-9 lat

więcej niż 10 lat

31. Czy większość członków Pana/i organizacji jest ze Szklarskiej Poręby? (nie dotyczy fundacji)
równowaga

nie
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Załącznik nr 4. Ankieta dla turystów, którzy odwiedzili Szklarską Porębę
Szanowni Państwo, prosimy o wypełnienie ankiety. Dzięki odpowiedziom będziemy
mogli wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom.
Dziękujemy za pomoc i zaangażowanie
Referat Promocji Miasta Szklarska Poręba

1. Skąd czerpał/a Pan/i informacje o Szklarskiej Porębie podejmując decyzję o
przyjeździe? (maks. 3 odpowiedzi)
byłem tu już wcześniej
z ulotek / folderów
od rodziny / znajomych
z targów turystycznych

z radia
z prasy
z telewizji

z Informacji Turystycznej
z wyszukiwarek internetowych
ze strony internetowej szklarskaporeba.pl
inne źródło:
...........................................

2. Pobyt spędza Pan/i:
samotnie

z rodziną ……….-osobową

z przyjaciółmi, ………. osób

3. W jakim celu przyjechał/a Pan/i do Szklarskiej Poręby?
wypoczynek
odwiedziny rodziuprawianie turystyki aktywnej
konferencje
ny/znajomych
(japobyt służbowy
zwiedzanie okolic
kiej?)………………..…………………………
wyjazd do Czech / Niemiec ……..
inny cel
...............................................

4. Na jak długo przyjechał/a Pan/i do Szklarskiej Poręby?
1 dzień bez noclegu
1 dzień z noclegiem

2 dni
3-5 dni

5-8dni
ponad 8 dni

5. Który raz jest Pan/i w Szklarskiej Porębie?
1

2

3
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6. Czy wcześniejszy Pana/i pobyt był związany z:
wypoczynkiem rodzinnym
wycieczką

konferencją

pobytem służbowym

7. Gdzie się Pan/i zatrzymał/a?
w hotelu
u rodziny, znajomych
w pensjonacie
w apartamentach

w ośrodku wczasowym, szkoleniowym, wypoczynkowym
w kwaterach prywatnych
w schronisku turystycznym
na polu namiotowym

8. Co skłoniło Pana/nią do przyjazdu do Szklarskiej Poręby? (maksymalnie 3
odpowiedzi)
trasy rowerowe
dobra infrastruktura sportowa
atrakcyjna oferta noclegowa
turystyka piesza
atrakcyjne położenie
narciarstwo biegowe

dostępność komunikacyjna
narciarstwo zjazdowe, snowboard
walory krajobrazowe i przyroda
informacja w mass-mediach (news, reportaż)
wydarzenie kulturalne, sportowe itp.
(jakie?)………..……………………………………………………

inne
..........................................................................................................................................
9. Podczas pobytu w Szklarskiej Porębie planuje Pan/i wydać około …………………. zł /
osobę / dzień.
10.

Czy posiada Pan/i własne auto / podróżuje autem?

11.

W jaki sposób dotarł/a Pan/i do Szklarskiej Poręby?
transport własny (auto / motocykl / rower)

kolej

tak

nie

autobus / bus

12.
Dlaczego wybrał Pan/i ten sposób?
………………….............................................................................…
13.

Z jak daleka przyjechał Pan/i?
20-50 km

14.

51-100 km

101-300

więcej

Czy skorzystałby Pan/i podczas pobytu z: (maksymalnie 3 odpowiedzi)
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koncertu
prezentacji, spotkania z ciekawymi
ludźmi
zawodów sportowo-rekreacyjnych

widowiska
warsztatu artystycznego
kina

festynu
kabaretu
dyskoteki

inne (jakie?)
.........................................................................................................................................
15.

Z jakich form turystyki zorganizowanej Pan/i korzysta?
wędrówki grupowe
nie korzystam z turystyki zorganizowanej
wycieczki autokarowe po okolicy
wędrówki indywidualne szlakami tematyczwycieczki z przewodnikiem
nymi
wycieczki autokarowe zagraniczne

16. Czego brakuje Panu/i w Szklarskiej Porębie?
…....……………………………………………………………………………………………………………………
17.

Podczas pobytu zwiedzając korzystam z:

map papierowych
przewodników drukowamap elektronicz- nych
nych
aplikacji mobilnych

przewodników elektronicznych
nie korzystam z żadnych
pomocy

18. Czy skorzystał(a)by Pan/i z cyklobusa / skibusa, gdyby były w Szklarskiej Porębie?
tak

nie

nie wiem
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19.

Czy zna Pan/i?

Produkt turystyczny / atrakcja

tak

Stolica Radiowej Trójki
Trasy narciarstwa biegowego – Polana Jakuszycka
Rowerowa Kraina
Trasy narciarstwa zjazdowego – SkiArena Szrenica
Bieg Piastów
Magiczny Szlak Ducha Gór
Mineralogiczna Stolica Polski
Skwer Radiowej Trójki
Wodospad Szklarki
Wodospad Kamieńczyka
Dom Gerharta i Carla Hauptmannów
Góry Izerskie
Sudeckie Centrum Kultury i Sztuki
DINOPARK
Karkonosze
Rodzinny Park Rozrywki ESPLANADA
Kolej izerska
Walończycy
Mekka biegaczy
Park linowy TROLLANDIA
Szrenica
Karkonoski Park Narodowy
LEŚNA HUTA
Puchatek
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20. Czy zamierza Pan/i wrócić do Szklarskiej Poręby?
tak

nie

21. Co skłoni/łoby Pana/ią do powrotu?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
22. Co najbardziej nie podoba się Panu/i w Szklarskiej Porębie?
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...

Metryczka
23. Płeć

kobieta

mężczyzna

24. Wiek
18-25 lat

26-35 lat

36-50 lat

51-65 lata

zawodowe

średnie

powyżej 65 lat

25. Wykształcenie
podstawowe

wyższe

26. Miejsce zamieszkania (kraj, województwo, miasto)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….
27. Status zawodowy
uczeń
student

bezrobotny
emeryt / rencista
dowo

aktywny zawo-

28. Poziom deklarowanego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym:
do 500 zł
500-1000 zł
1001-1500 zł
1501-2000 zł
2001-2500 zł
powyżej 2500 zł
odmowa odpowiedzi
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Załącznik nr 5. Ankieta dla turystów, którzy jeszcze nie byli w Szklarskiej
Porębie
Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety, która pozwoli nam poznać preferencje turystów, którzy mogliby odwiedzić Szklarską Porębę.
Dziękujemy za pomoc i zaangażowanie
Referat Promocji Miasta Szklarska Poręba
1. Dlaczego nie był Pan/i jeszcze w Szklarskiej Porębie?
trudny dojazd
za drogo
nie lubię góra
nie znam
.................................................………...
2. Czy zamierza Pan/i przyjechać do Szklarskiej Poręby?

tak

inne powody (jakie?)

nie

nie wiem

3. Gdyby wybrał(a)by się Pan/i do Szklarskiej Poręby, to czym Pan/i dojedzie?
autobusem
4. Jaki wybrał(a)by Pan/i rodzaj zakwaterowania?
hotel
pensjonat
caravaning
kwatery prywatne/pokoje gościnne
pole namiotowe
inny (jaki?)
……………………………………………………..
5. Jak lubi Pan/i spędzać wolny czas:
na łonie natury
w sposób zorganizowany
leniuchować
na sportowo

koleją

autem

schronisko turystyczne
apartamenty
dom wczasowy/schronisko młodzieżowe

zwiedzając zabytki i ciekawe miejsca
inaczej (jak?) ……………………………………………………..

6. Co skłoniłoby Pana/nią do wybrania Szklarskiej Poręby jako miejsca spędzenia urlopu? (maksymalnie 3
odpowiedzi)
czyste powietrze
bliskość Czech / Niemiec
turystyka rowerowa i piesza
produkty lokalne
kuchnia regionalna
narciarstwo zjazdowe i biegowe
walory przyrodnicze
walory klimatyczne
wydarzenia sportowo-rekreacyjne
wydarzenia kulturalne
promocyjna oferta pobytowa
informacja w mass-mediach (news,
reportaż)
inne (jakie?)
...................................................................................................................................................................................
7. Podczas pobytu w Szklarskiej Porębie wydałby Pan/i …………………………………..….. zł na osobę na dzień.
8. Na jak długo przyjechałby Pan/i do Szklarskiej Poręby?
1 dzień bez noclegu
1 dzień z noclegiem
3-5 dni
6-8 dni

2 dni
ponad 8 dni

9. Jakie ma Pan/i skojarzenia ze Szklarską Porębą? (maksymalnie 3 odpowiedzi)
czyste powietrze
znane imprezy
Duch Góra (Karkonosz, Liczyrzepa)
natura i przyroda
szlaki turystyczne
zima
aktywny wypoczynek
produkty regionalne
miejsce gdzie wypoczywają znani i
lubiani
blisko Czech i Niemiec
Bieg Piastów
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wyjątkowe warunki treningowe
inne (jakie?)
.....…………...................................................................................................................................................................
Metryczka
10. Wiek

18-25 lat

11. Wykształcenie

26-35 lat
podstawowe

36-50 lat

51-65 lata

zawodowe

powyżej 65 lat

średnie

wyższe

odmowa odp.

12. Miejsce zamieszkania (kraj, województwo, miasto)
………………………………………………………………………………………………………….
13. Status zawodowy
zawodowo

uczeń

student

bezrobotny

emeryt/rencista

aktywny

14. Poziom deklarowanego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym:
do 500 zł
500-1 tys. zł
1-1,5 tys.
1,5-2 tys. zł
2-2,5 tys.
powyżej 2,5
zł
zł
tys. zł

odmowa
odp.

Załącznik nr 6. W pracach nad strategią promocji Miasta Szklarska Poręba udział wzięli
Tabela 6. W pracach nad strategią promocji udział wzięli

Imię i nazwisko
Paweł Gogolewski
Piotr Multan
Janusz Kukuła
Rafał Sobczak
Bartosz Powiecki
Alicja Dusińska
Grzegorz Sokoliński
Henryk Łubkowski
Kaja Sznajdrowicz-Kręcichwost
Maja Naumowicz
Rafał Murawiak
Maciej Grabek
Anita Kaczmarska
Andrzej Ślazyk
Jakub Tomza
Anna Mitek

Dorota Kruczkowska
Justyn Kusztal

Piotr Rączka
Piotr Kozioł
Rafał Wróblewski

Reprezentowana organizacja
Sudety Lift SkiArena SZRENICA

Willa Anna
Rodzinny Park Rozrywki Esplanada
Hotel Szrenicowy Dwór
Hotel Kryształ ****
Norweska Dolina

Lokalna Organizacja Turystyczna w Szklarskiej Porębie
Leśna Huta
Stowarzyszenie Bieg Piastów
Muzeum Ziemi JUNA
Grabek Promotion
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
Stowarzyszenie Senior 60
Nadleśnictwo Szklarska Poręba
Karkonoski Park Narodowy
Dinopark
Wypożyczalnia Rowerów X-SPORT
Gościniec JURAL
Radny Miasta Szklarska Poręba, Dom pod Koziołkami
Radny Miasta Szklarska Poręba, Sasanka*** Hotel & SPA
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Agnieszka Rozenek
Arkadiusz Lipin
Aneta Kubiela
Krystian Bromblik

Katarzyna Brol

Referat Promocji Miasta
Referat Promocji Miasta
Referat Promocji Miasta
Referat Promocji Miasta
Referat Promocji Miasta

Źródło: opracowanie na podstawie materiałów dostarczonych przez Referat Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie

Załącznik nr 7. Dyplomy, certyfikaty
Wieloletnia współpraca z ogólnopolskimi mediami, stowarzyszeniami, organizatorami eventów oraz przedsiębiorcami i mieszkańcami przynosi satysfakcjonujące efekty. Pomoc i zaangażowanie przy programach na żywo, wizytach studyjnych polskich i zagranicznych dziennikarzy oraz imprezach sportowych i kulturalnych przyczyniły się do pozytywnego postrzegania
marki jaką jest Szklarska Poręba. Profesjonalizm, sumienność, otwartość na nowe pomysły
oraz skuteczna promocja regionu są wysoko cienione przez naszych współpracowników. Bez
zaangażowania i wsparcia wszystkich partnerów skuteczne budowanie marki Szklarska Poręba nie byłoby możliwe.
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Biuro Reklamy TVN Media

Warszawa, dn. 16.03.2020 r.

Ul. Wiertnicza 166
02 – 952 Warszawa

Szanowny Pan
Mirosław Graf
Burmistrz Szklarskiej Poręby

Panie Burmistrzu,

kierujemy na Pana ręce serdeczne podziękowania za współpracę przy wspólnych
projektach promocyjnych TVN-u i Szklarskiej Poręby zrealizowanych na przestrzeni ostatnich kilku
lat. Te największe realizacje to trzy eventy pt. „Projekt Zima TVN” oraz dwa eventy „Projekt Plaża
TVN”.
Współpraca z zespołem promocji Szklarskiej Poręby podczas realizacji eventów oraz
przygotowywania telewizyjnych materiałów promocyjnych przebiegała bez zakłóceń, a osoby
zaangażowane ze strony miasta w projekty wykazywały się zawsze pełnym profesjonalizmem i
były gotowe do wszelkiej pomocy dla naszych ekip realizacyjnych.
Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania przyczyniły się do wzrostu pozytywnego
postrzegania marki Szklarskiej Poręby oraz do podniesienia ruchu turystycznego w mieście.
Jednocześnie liczymy na kolejne wspólne realizacje i wyzwania promocyjne jakie zawsze im
towarzyszą.

Z poważaniem,
Szczepan Sobaś
Szef Sekcji Sprzedaży TVN
Biuro Reklamy TVN Media

TVN Media Sp. z o.o. • 02-952 Warszawa • ul. Wiertnicza 166 • www.tvn.pl
Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000374849, kapitał zakładowy: 2 393 050 000,00 zł w całości wpłacony, NIP
5272644004, REGON 142726072

ZAPRASZAJĄ
DO SZKLARSKIEJ PORĘBY

Marek Niedźwiecki

Krystyna Czubówna

Marian Dziędziel

Katarzyna Rogowiec

Artur Andrus

Michał Olszański

Piotr Metz

Olga Tokarczuk

Jacek Mejer „Mezo”

Ryszard Jaźwiński

Barbara Marcinik

Daria Zawiałow

NARCIARSTWO BIEGOWE

NARCIARSTWO ZJAZDOWE

BIEG PIASTÓW

ROWEROWA KRAINA

MEKKA BIEGACZY

KOLONIA ARTYSTÓW

SZLAKI TEMATYCZNE

Magiczny Szlak Ducha Gór

Szlak Waloński

Wędrówki z Fraszką

